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II
(Niet-wetgevingshandelingen)

VERORDENINGEN
UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/317 VAN DE COMMISSIE
van 2 maart 2018
houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 1967/2006 van de Raad wat betreft de
minimumafstand van de kust en de minimumzeediepte voor bootzegens voor de visserij op
glasgrondel (Aphia minuta) in bepaalde territoriale wateren van Italië
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 1967/2006 van de Raad van 21 december 2006 inzake beheersmaatregelen voor de
duurzame exploitatie van visbestanden in de Middellandse Zee (1), en met name artikel 13, lid 5,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Krachtens artikel 13, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1967/2006 is het verboden gesleept vistuig te gebruiken
binnen 3 zeemijl uit de kust of, waar deze diepte op kortere afstand van de kust wordt bereikt, binnen het gebied
bepaald door de dieptelijn van 50 m.

(2)

Op verzoek van een lidstaat kan de Commissie een afwijking van artikel 13, lid 1, van Verordening (EG)
nr. 1967/2006 toestaan mits wordt voldaan aan een aantal voorwaarden die in artikel 13, leden 5 en 9, van die
verordening zijn vastgesteld.

(3)

Op 10 januari 2014 ontving de Commissie een verzoek van Italië om van artikel 13, lid 1, eerste alinea, van die
verordening te mogen afwijken voor de visserij op glasgrondel (Aphia minuta) met bootzegens in de territoriale
wateren van Italië voor de kust in de Golf van Manfredonia (regio Apulia).

(4)

Het verzoek heeft betrekking op bij het directoraat Maritieme Aangelegenheden van Manfredonia geregistreerde
vaartuigen met een geregistreerde visserijactiviteit van meer dan vijf jaar die actief zijn in het kader van een
beheersplan voor de visserij op glasgrondel (Aphia minuta) met bootzegens in het visserijdistrict Manfredonia.

(5)

Het Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij (WTECV) heeft de door Italië gevraagde
afwijking en het bijbehorende beheersplan in juli 2016 onderzocht. Het heeft benadrukt dat meer duidelijkheid
moest worden verschaft met betrekking tot de visserijinspanning, de gebruikte vistuigen, het toezicht en de
wetenschappelijke gegevens. Italië heeft de Commissie voldoende duidelijkheid verschaft en heeft zijn beheersplan
herzien door de gebruikte vistuigen te wijzigen, de visserijinspanning te verminderen en de toezichtsmaatregelen
te versterken.

(6)

Italië heeft het beheersplan bij besluit (2) goedgekeurd overeenkomstig artikel 19, lid 2, van Verordening (EG)
nr. 1967/2006.

(7)

De door Italië gevraagde afwijking is in overeenstemming met artikel 13, leden 5 en 9, van Verordening (EG)
nr. 1967/2006.

(1) PB L 409 van 30.12.2006; gerectificeerd in PB L 36 van 8.2.2007, blz. 6.
(2) „Adozione del Piano di Gestione per la pesca del rossetto (Aphia minuta) nel Compartimento marittimo di Manfredonia con l'utilizzo
della sciabica da natante, in deroga alla dimensione minima della maglia della rete e della distanza dalla costa — Reg.(CE) n.1967/2006,
artt.9/13-.”, goedgekeurd op 28 december 2017.
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(8)

Met name zijn er specifieke geografische obstakels, gezien de beperkte afmetingen van het continentaal plat ter
plaatse en het feit dat de doelsoort zich uitsluitend ophoudt in bepaalde zones in de kustgebieden op diepten van
minder dan 50 m. De visgronden zijn dan ook beperkt in omvang.

(9)

De visserij met bootzegens vindt plaats in ondiepe wateren dicht bij de kust. Voor deze visserij kan geen ander
vistuig worden gebruikt.

(10)

De visserij met bootzegens heeft geen significante gevolgen voor het mariene milieu en is zeer selectief, aangezien
de trek van de zegennetten in de waterkolom plaatsvindt en de zeebodem daarbij niet wordt beroerd, waardoor
wordt voorkomen dat op de zeebodem materiaal wordt verzameld dat de doelsoorten schade zou toebrengen en
de selectie van de beviste soorten vrijwel onmogelijk zou maken (deze vissen zijn immers zeer klein).

(11)

De door Italië gevraagde afwijking heeft betrekking op in totaal honderd vaartuigen, waarvan er bij toerbeurt
echter per dag maar dertig gemachtigd zijn om te vissen. Daarom kan worden geconcludeerd dat de afwijking
slechts een beperkt aantal vaartuigen betreft.

(12)

Die vaartuigen zijn opgenomen in een lijst die overeenkomstig artikel 13, lid 9, van Verordening (EG)
nr. 1967/2006 aan de Commissie is verstrekt.

(13)

In het beheersplan zijn alle relevante definities van de betrokken visserijen opgenomen en wordt gegarandeerd dat
de afwijking niet tot een toekomstige toename van de visserijinspanning zal leiden, aangezien vismachtigingen
zullen worden afgegeven aan honderd welbepaalde vaartuigen die door Italië reeds gemachtigd zijn om te vissen.

(14)

De betrokken visserijactiviteiten voldoen aan de eisen van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1967/2006,
aangezien het Italiaanse beheersplan de visserij boven beschermde habitats uitdrukkelijk verbiedt.

(15)

De eisen van artikel 8, lid 1, onder h), van Verordening (EG) nr. 1967/2006 zijn niet van toepassing, aangezien
die betrekking hebben op trawlers.

(16)

Wat de in artikel 9, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1967/2006 vastgestelde minimummaaswijdte betreft, neemt
de Commissie er nota van dat Italië, overeenkomstig artikel 9, lid 7, van die verordening, in zijn beheersplan een
afwijking van artikel 9, lid 3, van die verordening heeft toegestaan, omdat de betrokken visserijen in hoge mate
selectief zijn, een te verwaarlozen effect op het mariene milieu hebben en niet onder artikel 4, lid 5, van die
verordening vallen.

(17)

De betrokken visserijactiviteiten vinden plaats op zeer korte afstand van de kust en doorkruisen de activiteiten
van andere vaartuigen bijgevolg niet.

(18)

Het beheersplan garandeert dat de vangsten van in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1967/2006 genoemde
soorten zo gering mogelijk zijn. Volgens punt 6.1.2 van het Italiaanse beheersplan wordt bovendien slechts op
glasgrondel (Aphia minuta) gevist tijdens een visseizoen dat elk jaar loopt van 1 november tot en met 31 maart.

(19)

Met de bootzegens wordt niet gericht op koppotigen gevist.

(20)

De betrokken visserijactiviteiten worden overeenkomstig de artikelen 14 en 15 van Verordening (EG)
nr. 1224/2009 van de Raad (1) geregistreerd.

(21)

Overeenkomstig artikel 13, lid 9, derde alinea, van Verordening (EG) nr. 1967/2006 omvat het Italiaanse
beheersplan maatregelen voor het toezicht op de visserijactiviteiten.

(22)

De gevraagde afwijking moet derhalve worden toegestaan.

(23)

Italië moet regelmatig bij de Commissie verslag uitbrengen overeenkomstig het in het Italiaanse beheersplan
vervatte toezichtsplan.

(24)

Dankzij een beperking van de duur van de afwijking kan worden gegarandeerd dat snel corrigerende beheersmaat
regelen worden genomen wanneer het verslag aan de Commissie op een slechte staat van instandhouding van de
beviste bestanden wijst, terwijl tegelijkertijd ruimte wordt geschapen voor een versterking van de wetenschap
pelijke basis voor een verbeterd beheersplan.

(25)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de
visserij en de aquacultuur,

(1) Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een controleregeling van de Unie die de
naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 847/96, (EG)
nr. 2371/2002, (EG) nr. 811/2004, (EG) nr. 768/2005, (EG) nr. 2115/2005, (EG) nr. 2166/2005, (EG) nr. 388/2006, (EG) nr. 509/2007,
(EG) nr. 676/2007, (EG) nr. 1098/2007, (EG) nr. 1300/2008 en (EG) nr. 1342/2008 en tot intrekking van de Verordeningen (EEG)
nr. 2847/93, (EG) nr. 1627/94 en (EG) nr. 1966/2006 (PB L 343 van 22.12.2009, blz. 1).
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Afwijking
1.
In de territoriale wateren van Italië voor de kust van de Golf van Manfredonia is artikel 13, lid 1, van Verordening
(EG) nr. 1967/2006 niet van toepassing op de visserij op glasgrondel (Aphia minuta) met bootzegens.
2.

De in lid 1 bedoelde bootzegens worden gebruikt door vaartuigen die:

a) geregistreerd zijn bij het directoraat Maritieme Aangelegenheden van Manfredonia;
b) een geregistreerde activiteit in de visserij van meer dan vijf jaar hebben en de visserijinspanning in de toekomst niet
verhogen, en
c) een vismachtiging hebben en hun activiteiten uitoefenen in het kader van het door Italië overeenkomstig artikel 19,
lid 2, van Verordening (EG) nr. 1967/2006 vastgestelde beheersplan.
Artikel 2
Toezichtsplan en rapportage
Italië brengt uiterlijk één jaar na de inwerkingtreding van deze verordening verslag uit bij de Commissie overeenkomstig
het toezichtsplan dat is vervat in het Italiaanse beheersplan.
Artikel 3
Inwerkingtreding en toepassingsperiode
Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de
Europese Unie.
Zij is van toepassing van 8 maart 2018 tot en met 8 maart 2021.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 2 maart 2018.
Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER
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VERORDENING (EU) 2018/318 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 22 februari 2018
tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1011/2012 betreffende statistieken inzake aangehouden
effecten (ECB/2018/7)
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, en met name
artikel 5,
Gezien Verordening (EG) nr. 2533/98 van de Raad van 23 november 1998 met betrekking tot het verzamelen van
statistische gegevens door de Europese Centrale Bank (1), en met name artikel 5, lid 1, en artikel 6, lid 4,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Met de uit hoofde van Verordening (EU) nr. 1011/2012 van de Europese Centrale Bank (ECB/2012/24) (2)
verzamelde gegevens wordt beoogd het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB) te voorzien van
alomvattende, zeer gedisaggregeerde statistische gegevens betreffende de blootstelling van economische sectoren
en groepsgegevens rapporterende informatieplichtigen in de eurogebiedlidstaten aan de onderscheiden categorieën
van effecten. Deze gegevens faciliteren de grondige analyse van het doorwerkingsmechanisme van het monetair
beleid en de beoordeling van de risicoblootstellingen van het Eurosysteem in haar monetairbeleidstrans
acties. Tevens maken die gegevens een grondige analyse mogelijk van financiële stabiliteit, waaronder de identi
ficatie en monitoring van risico's voor de financiële stabiliteit.

(2)

Binnen het kader van Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad (3), Verordening (EU) nr. 806/2014 van het
Europees Parlement en de Raad (4) en Verordening (EU) nr. 1096/2010 van de Raad (5) worden de verkregen
gegevens ook gebruikt voor doeleinden van prudentieel toezicht en afwikkeling, en worden ze ter beschikking
gesteld aan het Europees Comité voor systeemrisico's.

(3)

Het concept van groepsgegevens rapporterende informatieplichtigen werd bij Verordening (EU) 2016/1384 van
de Europeese Centrale Bank (ECB/2016/22) (6) in Verordening (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) ingevoerd en
omschreven. De Raad van bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) zal groepsgegevens rapporterende
informatieplichtigen identificeren ten behoeve van de gegevensverzameling uit hoofde van Verordening (EU)
nr. 1011/2012 (ECB/2012/24), rekening houdend met meerdere criteria, waaronder de relevantie van de groeps
gegevens rapporterende informatieplichtige voor de stabiliteit en de werking van het financieel stelsel in het
eurogebied en/of afzonderlijke lidstaten. Ten behoeve van meer rechtsduidelijkheid moet benadrukt worden dat
alle onder toezicht staande entiteiten, die onder direct toezicht van de ECB staan overeenkomstig Verordening
(EU) nr. 1024/2013, van belang geacht moeten worden voor de stabiliteit en de werking van het financiële stelsel,
en derhalve kunnen zij ook worden geïdentificeerd als groepsgegevens rapporterende informatieplichtigen.

(4)

Behoudens het besluit van de desbetreffende nationale centrale bank (NCB) kunnen groepsgegevens rapporterende
informatieplichtigen na de inwerkingtreding van Verordening (EU) 2016/1384 krachtens artikel 3 bis van
Verordening (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) (hierna „groepsgegevens” genoemd) direct aan de ECB gegevens
rapporteren. Daardoor kan de beschikbare informatietechnologie-infrastructuur van de ESCB Securities Holdings
Statistics Database efficiënter worden gebruikt en kan vermeden worden dat bij elke NCB een afzonderlijk
gegevensverwerkend systeem geïnstalleerd moet worden.

(5)

Indien een NCB besluit geen groepsgegevens te verzamelen, moet zij de ECB daarvan in kennis stellen, in
welk geval de ECB de verzameling van gegevens direct bij de groepsgegevens rapporterende informatieplichtigen
overneemt. De ECB en de desbetreffende NCB moeten onderling de nodige regelingen treffen.

(6)

Derhalve moet Verordening (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) dienovereenkomstig worden gewijzigd,

(1) PB L 318 van 27.11.1998, blz. 8.
(2) Verordening (EU) nr. 1011/2012 van de Europese Centrale Bank van 17 oktober 2012 betreffende statistieken inzake aangehouden
effecten (ECB/2012/24) (PB L 305 van 1.11.2012, blz. 6).
(3) Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden
opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (PB L 287 van 29.10.2013, blz. 63).
(4) Verordening (EU) nr. 806/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2014 tot vaststelling van eenvormige regels en een
eenvormige procedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een gemeen
schappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk afwikkelingsfonds en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010
(PB L 225 van 30.7.2014, blz. 1)
(5) Verordening (EU) nr. 1096/2010 van de Raad van 17 november 2010 tot toewijzing aan de Europese Centrale Bank van specifieke taken
betreffende de werking van het Europees Comité voor systeemrisico's (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 162).
(6) Verordening (EU) 2016/1384 van de Europese Centrale Bank van 2 augustus 2016 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1011/2012
(ECB/2012/24) betreffende statistieken inzake aangehouden effecten (ECB/2016/22) (PB L 222 van 17.8.2016, blz. 24).
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HEEFT DEZE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Wijzigingen
Verordening (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) wordt als volgt gewijzigd:
1) in artikel 2, lid 4, wordt punt b) als volgt vervangen:
„b) onder de 0,5 %-drempel liggen of daaraan gelijk zijn, mits de groepsgegevens rapporterende informatieplichtige
voldoet aan bepaalde kwantitatieve of kwalitatieve criteria die getuigen van zijn betekenis voor de stabiliteit en
werking van het financiële stelsel in het eurogebied, bv. vanwege zijn verwevenheid met andere financiële
instellingen in het eurogebied, jurisdictieoverschrijdende werkzaamheden, gebrek aan vervangbaarheid,
complexiteit van de ondernemingsstructuur, direct toezicht door de ECB, en/of afzonderlijke eurogebiedlidstaten,
bv. vanwege de relatieve belangrijkheid van de groepsgegevens rapporterende informatieplichtige binnen een
specifiek segment van de markt voor bancaire diensten in een of meerdere eurogebiedlidstaten, direct toezicht
door de ECB.”.
2) Artikel 3 bis wordt als volgt gewijzigd:
a) lid 3 wordt als volgt vervangen:
„3.
De desbetreffende NCB of, indien groepsgegevens uit hoofde van lid 5 aan de ECB worden gerapporteerd,
de ECB verzoekt dat de groepsgegevens rapporterende informatieplichtigen op kwartaalbasis de markering
„emittent maakt deel uit van de rapportagegroep (prudentieel bereik)” effectgewijs rapporteren en „emittent maakt
deel uit van de rapportagegroep (accountingbereik)” effectgewijs voor de effecten met of zonder ISIN-code, welke
hun groep overeenkomstig hoofdstuk 2 van bijlage I aanhoudt.”;
b) het volgende lid 5 wordt toegevoegd:
„5.
Ongeacht de bepalingen van lid 1 rapporteren groepsgegevens rapporterende informatieplichtigen groepsge
gevens aan de ECB, indien de desbetreffende NCB besluit dat groepsgegevens rapporterende informatieplichtigen
statistische gegevens direct aan de ECB moeten rapporteren, zulks overeenkomstig artikelen 3 bis en 4 ter van
Richtsnoer ECB/2013/7.”.
3) Artikel 4 bis wordt als volgt vervangen:
„Artikel 4 bis
Vrijstellingen voor groepsgegevens rapporterende informatieplichtigen
1.
De desbetreffende NCB of, indien uit hoofde van artikel 3 bis, lid 5, groepsgegevens aan de ECB worden
gerapporteerd, de ECB, na overleg met de desbetreffende NCB, kan als volgt aan groepsgegevens rapporterende
informatieplichtigen vrijstellingen verlenen van de in artikel 3 bis vastgelegde rapportageverplichtingen:
a) de betrokken NCB, of de ECB, al naargelang, kan groepsgegevens rapporterende informatieplichtigen effectgewijze
rapportage toestaan van statistische gegevens die 95 % van door hen, of door hun groep, overeenkomstig deze
verordening aangehouden effecten bestrijkt, mits de resterende 5 % van door de groep aangehouden effecten niet
is uitgegeven door één emittent;
b) de betrokken NCB, of de ECB, al naargelang, kan groepsgegevens rapporterende informatieplichtigen verzoeken
nadere gegevens te verstrekken inzake de soort effecten die onder a) van rapportage is vrijgesteld.
2.
De betrokken NCB of, indien uit hoofde van artikel 3 bis, lid 5, groepsgegevens aan de ECB worden
gerapporteerd, de ECB, na overleg met de desbetreffende NCB, kan vrijstellingen verlenen aan groepsgegevens rappor
terende informatieplichtigen van de vastgelegde rapportageverplichtingen aangaande de markering „emittent maakt
deel uit van de rapportagegroep (prudentieel bereik)”, zulks effectgewijs zoals bedoeld in artikel 3 bis, lid 3, mits de
betrokken NCB, of de ECB, al naargelang, deze gegevens kan afleiden uit bij andere bronnen verzamelde gegevens.
3.
Gedurende een periode van twee jaar met ingang van de eerste rapportage overeenkomstig artikel 10 ter, lid 2,
kan de betrokken NCB of, indien uit hoofde van artikel 3 bis, lid 5, groepsgegevens aan de ECB worden
gerapporteerd, de ECB, na overleg met de betreffende NCB, aan groepsgegevens rapporterende informatieplichtigen
vrijstellingen verlenen van de rapportageverplichtingen aangaande de entiteitsgewijze rapportage zoals bedoeld in
bijlage I, hoofdstuk 2, voor entiteiten die buiten de Unie ingezeten zijn, mits de betreffende NCB, of de ECB, al
naargelang, voor de buiten de Unie ingezeten entiteiten de gegevens van bijlage I, hoofdstuk 2, als geheel kunnen
afleiden.”.
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4) Artikel 4 ter wordt als volgt vervangen:
„Artikel 4 ter
Algemene vrijstellingen en op alle vrijstellingen toepasselijke kader
1.
De betrokken NCB of, indien uit hoofde van artikel 3 bis, lid 5, groepsgegevens aan de ECB worden
gerapporteerd, de ECB, na overleg met de betreffende NCB, kan vrijstellingen verlenen van de rapportageverplich
tingen uit hoofde van deze verordening, indien de werkelijke informatieplichtigen dezelfde gegevens rapporteren uit
hoofde van: a) Verordening (EU) nr. 1071/2013 van de Europese Centrale Bank (ECB/2013/33) (*); b) Verordening
(EU) nr. 1073/2013 (ECB/2013/38); c) Verordening (EU) nr. 1075/2013 (ECB/2013/40), of d) Verordening (EU)
nr. 1374/2014 (ECB/2014/50), of indien de desbetreffende NCB, of de ECB, al naargelang, dezelfde gegevens op een
andere manier kunnen afleiden, zulks overeenkomstig de in bijlage III vastgestelde statistische minimumnormen.
2.
De desbetreffende NCB of, indien uit hoofde van artikel 3 bis, lid 5, groepsgegevens aan de ECB worden
gerapporteerd, de ECB, na overleg met de betreffende NCB, verzekert dat de in dit artikel en artikelen 4 en 4 bis
vastgestelde voorwaarden worden nageleefd teneinde met ingang van het begin van elk kalenderjaar vrijstellingen te
verlenen, verlengen of in te trekken, indien toepasselijk en indien vereist.
3.
De desbetreffende NCB of, indien uit hoofde van artikel 3 bis, lid 5, groepsgegevens aan de ECB worden
gerapporteerd, de ECB, na overleg met de betrokken NCB, kan werkelijke informatieplichtigen met een vrijstelling uit
hoofde van dit artikel, artikel 4 of artikel 4 bis aanvullende rapportageverplichtingen opleggen, indien de
desbetreffende NCB, of de ECB, al naargelang, nadere details noodzakelijk acht. Werkelijke informatieplichtigen
rapporteren de verlangde gegevens binnen 15 werkdagen na het door de desbetreffende NCB, of de ECB, al
naargelang, gedane verzoek.
4.
Indien de desbetreffende NCB of, indien uit hoofde van artikel 3 bis, lid 5, groepsgegevens aan de ECB worden
gerapporteerd, de ECB vrijstelling heeft verleend, mogen werkelijke informatieplichtigen desalniettemin voldoen aan
alle rapportagevereisten. Een werkelijk informatieplichtige die geen gebruik maakt van door de desbetreffende NCB,
of de ECB, al naargelang, verleende vrijstellingen, vraagt vooraf instemming van de desbetreffende NCB, of de ECB, al
naargelang, vooraleer de werkelijk informatieplichtige later van die vrijstelling gebruik gaat maken.
(*) Verordening (EU) nr. 1071/2013 van de Europese Centrale Bank van 24 september 2013 met betrekking tot de
balans van de sector monetaire financiële instellingen (ECB/2013/33) (PB L 297 van 7.11.2013, blz. 1).”.
5) Artikel 6 bis wordt als volgt vervangen:
„Artikel 6 bis
Tijdigheid van groepsgegevens
1.
NCB's verstrekken de ECB effectgewijze kwartaalgroepsgegevens overeenkomstig artikel 3 bis, lid 1, en
hoofdstuk 2 van bijlage I uiterlijk om 18.00 uur MET op de 55e kalenderdag volgende op het einde van het kwartaal
waarop de gegevens betrekking hebben.
2.
Indien de NCB uit hoofde van artikel 3 bis, lid 5, besluit dat informatieplichtigen de statistische gegevens direct
aan de ECB moeten rapporteren, dienen de informatieplichtigen die gegevens in bij de ECB uiterlijk om 18.00 uur
MET op de 45e kalenderdag volgende op het einde van het kwartaal waarop de gegevens betrekking hebben.”.
6) Artikel 7 bis wordt als volgt vervangen:
„Artikel 7 bis
Fusies, splitsingen en reorganisaties
In geval van een fusie, splitsing of reorganisatie die de naleving van statistische verplichtingen kan beïnvloeden,
stellen de betreffende informatieplichtigen, zodra het voornemen tot het uitvoeren van een dergelijke transactie
openbaar geworden is en tijdig voor de effectuering ervan, de desbetreffende NCB of, indien uit hoofde van
artikel 3 bis, lid 5, groepsgegevens aan de ECB worden gerapporteerd, de ECB direct of via de desbetreffende NBA in
overeenstemming met de samenwerkingsregelingen in kennis van de voorgenomen procedures ter nakoming van de
in deze verordening neergelegde statistische rapportageverplichtingen.”.
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7) Het volgende artikel 10 quater wordt ingevoegd:
„Artikel 10 quater
Eerste rapportage na inwerkingtreding van Verordening (EU) 2018/318 van de Europese Centrale Bank
(ECB/2018/7)
De eerste rapportage van groepsgegevens uit hoofde van artikel 3 bis volgende op de inwerkingtreding van
Verordening (EU) 2018/318 van de Europese Centrae Bank (ECB/2018/7) (*) begint met gegevens voor de referentie
periode september 2018.
(*) Verordening (EU) 2018/318 van de Europese Centrale Bank van 22 februari 2018 tot wijziging van Verordening
(EU) nr. 1011/2012 betreffende statistieken inzake aangehouden effecten (ECB/2018/7) (PB L 62 van 5.3.2018,
blz. 4).”.
8) Bijlagen I, II en III worden overeenkomstig de bijlage bij deze verordening gewijzigd.
Artikel 2
Slotbepaling
Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2018.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in de
lidstaten overeenkomstig de Verdragen.
Gedaan te Frankfurt am Main, 22 februari 2018.
Namens de Raad van bestuur van de ECB
De president van de ECB
Mario DRAGHI
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BIJLAGE

Bijlagen I, II en III bij Verordening (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) worden als volgt gewijzigd:
1) Bijlage I, hoofdstuk 2, wordt als volgt gewijzigd:
a) deel 1 wordt als volgt gewijzigd:
i) de zin aan het einde van deel 1 boven de tabel wordt als volgt vervangen:
„De desbetreffende NCB of, indien uit hoofde van artikel 3 bis, lid 5, groepsgegevens aan de ECB worden
gerapporteerd, de ECB kan van groepsgegevens rapporterende informatieplichtigen ook gegevensrapportage
verlangen voor velden 9 tot en met 11 en, indien niet reeds bestreken onder b) of c), velden 31 tot en
met 37.”;
ii) de tekst van voetnoot 1 in de tabel wordt als volgt vervangen:
„(1) Indien de in artikel 4 bis, lid 3, bedoelde vrijstelling wordt toegepast, moeten de gegevensvelden die
betrekking hebben op entiteitgewijze rapportage, overeenkomstig de respectieve regels gerapporteerd
worden, zoals opgezet door de desbetreffende NCB of, indien uit hoofde van artikel 3 bis, lid 5, groepsge
gevens aan de ECB worden gerapporteerd, door de ECB, die de vrijstelling heeft verleend, aldus
verzekerend dat de gegevens met betrekking tot de verplichte uitsplitsingen homogeen zijn.”;
b) deel 2 wordt als volgt gewijzigd:
i) de zin aan het einde boven de tabel wordt als volgt vervangen:
„De desbetreffende NCB of, indien uit hoofde van artikel 3 bis, lid 5, groepsgegevens aan de ECB worden
gerapporteerd, de ECB kan van groepsgegevens rapporterende informatieplichtigen verlangen dat zij ook
gegevens voor velden 8, 9, 10 en 12 rapporteren en, indien niet reeds bestreken onder b) of c), voor velden 53
tot en met 59.”;
ii) de tekst van voetnoot 1 in de tabel wordt als volgt vervangen:
„(1) Indien de in artikel 4 bis, lid 3, bedoelde vrijstelling wordt toegepast, moeten de gegevensvelden die
betrekking hebben op entiteitgewijze rapportage, overeenkomstig de respectieve regels gerapporteerd
worden, zoals opgezet door de desbetreffende NCB of, indien uit hoofde van artikel 3 bis, lid 5, groepsge
gevens aan de ECB worden gerapporteerd, door de ECB, die de vrijstelling heeft verleend, aldus
verzekerend dat de gegevens met betrekking tot de verplichte uitsplitsingen homogeen zijn.”;
2) Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:
a) in deel 1 wordt de eerste zin als volgt vervangen:
„Deze tabel bevat een gedetailleerde beschrijving van instrumentcategorieën die de desbetreffende nationale
centrale bank (NCB) of, indien uit hoofde van artikel 3 bis, lid 5, groepsgegevens aan de Europese Centrale Bank
(ECB) worden gerapporteerd, de ECB overeenkomstig deze verordening omzet in rapportagecategorieën.”;
b) in deel 2 wordt de eerste zin als volgt vervangen:
„Deze tabel bevat een beschrijving van sectorcategorieën die de desbetreffende NCB of, indien uit hoofde van
artikel 3 bis, lid 5, groepsgegevens aan de ECB worden gerapporteerd, de ECB overeenkomstig deze verordening
omzet in nationale categorieën.”;
c) in deel 4 wordt de tabel als volgt gewijzigd:
i) de definitie van „posities tegen marktwaarde” wordt als volgt vervangen:
„Aangehouden bedrag van een effect tegen de marktprijs in euro. De desbetreffende NCB of, indien uit hoofde
van artikel 3 bis, lid 5, groepsgegevens aan de ECB worden gerapporteerd, de ECB moet in beginsel rapportage
van opgebouwde rente verlangen, hetzij onder deze positie, hetzij afzonderlijk. De desbetreffende NCB's, of de
ECB, al naargelang, kunnen echter naar eigen inzicht gegevens zonder opgebouwde rente verlangen.”;
ii) de definitie van „identificatiecode-garant” wordt als volgt vervangen:
„Een standaardcode die werd overeengekomen met de desbetreffende NCB of, indien uit hoofde van
artikel 3 bis, lid 5, groepsgegevens aan de ECB worden gerapporteerd, met de ECB, welke code een garant
uniek identificeert, en informatie betreffende het gebruikte identificatortype van de code, bv. identificatiecoderechtspersoon, EU-identificatiecode of nationale identificatiecode.”;
d) in deel 5 wordt de tabel als volgt gewijzigd:
i)

de definitie van „EU-identificatiecode” wordt als volgt vervangen:
„EU-identificatiecode is een gebruikelijke identificatiecode die werd overeengekomen met de desbetreffende
NCB of, indien uit hoofde van artikel 3 bis, lid 5, groepsgegevens aan de ECB worden gerapporteerd, met de
ECB voor de ondubbelzinnige identificatie van een entiteit binnen de EU.”;

5.3.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 62/9

ii) de definitie van „nationale identificatiecode” wordt als volgt vervangen:
„Nationale identificatiecode is een gebruikelijke identificatiecode die werd overeengekomen met de
desbetreffende NCB of, indien uit hoofde van artikel 3 bis, lid 5, groepsgegevens aan de ECB worden
gerapporteerd, met de ECB voor de ondubbelzinnige identificatie van een entiteit binnen haar land van ingeze
tenschap.”;
iii) de definitie van „rapportageniveau” wordt als volgt vervangen:
„Rapportageniveau geeft aan of entiteitgewijs of op groepsbasis gerapporteerd wordt zoals bedoeld in
artikel 1, punten 23 en 24. In samenspraak met de desbetreffende NCB of, indien uit hoofde van artikel 3 bis,
lid 5, groepsgegevens aan de ECB worden gerapporteerd, met de ECB moeten geharmoniseerde beginselen
voor financiële administratie en consolidatie toegepast worden op de op entiteitniveau gerapporteerde
gegevens, d.w.z. gegevens op entiteitniveau moeten de beginselen van financiële administratie en risicobere
kening van de groep zo veel mogelijk volgen.”;
e) in deel 6 wordt de tabel als volgt gewijzigd:
i) de definitie van „identificatiecode houder” wordt als volgt vervangen:
„Een standaardcode die werd overeengekomen met de desbetreffende NCB of, indien uit hoofde van
artikel 3 bis, lid 5, groepsgegevens aan de ECB worden gerapporteerd, met de ECB, welke code de houder en
informatie betreffende het gebruikte identificatortype van de code uniek identificeert, bv. EU-identificatiecode
of nationale identificatiecode.”;
ii) de definitie van „identificatiecode van de directe moederonderneming van de houder” wordt als volgt
vervangen:
„Een standaardcode die werd overeengekomen met de desbetreffende NCB of, indien uit hoofde van
artikel 3 bis, lid 5, groepsgegevens aan de ECB worden gerapporteerd, met de ECB, die de directe rechtspersoon
uniek identificeert, van welke directe rechtspersoon de houder een juridisch afhankelijk onderdeel is en die
informatie uniek identificeert betreffende het gebruikte identificatortype van de code, bv. identificatiecoderechtspersoon of nationale identificatiecode.”;
f) in deel 7 wordt de definitie van „identificatiecode-emittent” als volgt vervangen:
„Een standaardcode die werd overeengekomen met de desbetreffende NCB of, indien uit hoofde van artikel 3 bis,
lid 5, groepsgegevens aan de ECB worden gerapporteerd, met de ECB, welke code de emittent en informatie
betreffende het gebruikte identificatortype van de code uniek identificeert, bv. EU-identificatiecode of nationale
identificatiecode.”.
3) Bijlage III wordt als volgt gewijzigd:
a) punt 1 wordt als volgt vervangen:
„1. Minimumnormen voor transmissie:
a) rapportage aan de betrokken nationale centrale bank (NCB) en, indien uit hoofde van artikel 3 bis, lid 5,
groepsgegevens aan de ECB worden gerapporteerd, aan de ECB moet tijdig zijn en geschieden binnen de
door de desbetreffende NCB, of de ECB, al naargelang, opgestelde termijnen;
b) vorm en formaat van de statistische rapporten moeten voldoen aan de statistische rapportagevereisten die
de desbetreffende NCB, of de ECB, al naargelang, heeft vastgesteld;
c) de contactpersonen binnen de werkelijke informatieplichtige worden aangewezen;
d) de technische specificaties voor de datatransmissie naar de desbetreffende NCB, of naar de ECB, al
naargelang, moeten worden nageleefd.”;
b) punt 2, onder d) en punt 2, onder e), worden als volgt vervangen:
„d) werkelijke informatieplichtigen houden zich aan de afmetingen en decimalen die de betreffende NCB of,
indien uit hoofde van artikel 3 bis, lid 5, groepsgegevens aan de ECB worden gerapporteerd, de ECB voor de
technische transmissie van de gegevens heeft vastgesteld;
e) voor de technische transmissie van de gegevens moeten werkelijke informatieplichtigen het afrondingsbeleid
van de desbetreffende NCB of, indien uit hoofde van artikel 3 bis, lid 5, groepsgegevens aan de ECB worden
gerapporteerd, het afrondingsbeleid van de ECB volgen.”.
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BESLUITEN
BESLUIT (EU) 2018/319 VAN DE RAAD
van 27 februari 2018
tot vaststelling van het namens de Europese Unie in te nemen standpunt tijdens de 26e zitting van
de Herzieningscommissie van de Intergouvernementele Organisatie voor het internationale
spoorwegvervoer ten aanzien van bepaalde amendementen op het Verdrag betreffende het
internationale spoorwegvervoer en op de aanhangsels daarvan
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 91, in samenhang met
artikel 218, lid 9,
Gezien het voorstel van de Europese Commissie,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Overeenkomstig Besluit 2013/103/EU van de Raad (1) is de Unie toegetreden tot het Verdrag betreffende het
internationale spoorwegvervoer van 9 mei 1980, zoals gewijzigd door het Protocol van Vilnius van 3 juni 1999
(het „COTIF-verdrag”).

(2)

Alle lidstaten, met uitzondering van Cyprus en Malta, passen het COTIF-verdrag toe.

(3)

Overeenkomstig artikel 13, § 1, onder c), van het COTIF-verdrag is de Herzieningscommissie van de Intergouver
nementele Organisatie voor het internationale spoorwegvervoer (OTIF) (de „Herzieningscommissie”) opgericht.
Verwacht wordt dat de Herzieningscommissie tijdens haar 26e zitting, die gepland is van 27 februari tot en met
1 maart 2018, een beslissing zal nemen over bepaalde wijzigingen van het COTIF-verdrag en bepaalde
aanhangsels daarvan, namelijk aanhangsel E (Uniforme Regelen betreffende de overeenkomst inzake het gebruik
van de infrastructuur bij internationaal spoorwegvervoer — CUI), aanhangsel F (Uniforme Regelen betreffende de
verbindendverklaring van technische normen en de aanneming van uniforme technische voorschriften die van
toepassing zijn op spoorwegmaterieel bestemd voor gebruik in internationaal verkeer — APTU) en aanhangsel G
(Uniforme Regelen betreffende de technische toelating van spoorwegmaterieel dat wordt gebruikt in internationaal
verkeer — ATMF).

(4)

Tijdens de 26e zitting moet de Herzieningscommissie ook een beslissing nemen over de vaststelling van een
nieuw aanhangsel H inzake de veilige exploitatie van treinen in het internationale verkeer.

(5)

De wijzigingen van het reglement van de Herzieningscommissie hebben tot doel sommige bepalingen aan te
passen aan de toetreding van de Unie tot het COTIF-verdrag in 2011, met name de bepalingen waarin het
stemrecht van de regionale organisatie wordt geregeld en het quorum wordt vastgesteld.

(6)

De wijzigingen van het COTIF-verdrag hebben tot doel de procedure voor de herziening van het COTIF-verdrag
te verbeteren en te vereenvoudigen, zodat wijzigingen van het COTIF-verdrag en de aanhangsels daarvan
consequent en snel kunnen worden toegepast en om te voorkomen dat de huidige langdurige herzieningspro
cedure nadelige gevolgen zou hebben, zoals het risico dat wijzigingen die zijn vastgesteld door de Herzienings
commissie en wijzigingen die zijn vastgesteld door de Algemene Vergadering van het OTIF-verdrag onderling
verschillen of niet in overeenstemming zijn met externe handelingen, met name de wetgeving van de Unie.

(7)

De wijzigingen van aanhangsel E (CUI) hebben tot doel het toepassingsgebied van de uniforme regelen CUI te
verduidelijken, teneinde te garanderen dat ze systematischer worden toegepast voor het doel waarvoor ze
bestemd zijn, d.w.z. in het internationale spoorwegvervoer, zoals op goederencorridors of in het internationale
passagiersvervoer.

(8)

De wijzigingen van aanhangsels F (APTU) en G (ATMF) beogen een harmonisering tussen de OTIF-regels en de
regels van de Unie, met name na de vaststelling van het vierde spoorwegpakket door de Unie in 2016.

(1) Besluit 2013/103/EU van de Raad van 16 juni 2011 betreffende de ondertekening en sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese
Unie en de Intergouvernementele Organisatie voor het internationale spoorwegvervoer tot toetreding van de Europese Unie tot het
Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF) van 9 mei 1980, als gewijzigd bij het Protocol van Vilnius van 3 juni
1999 (PB L 51 van 23.2.2013, blz. 1).
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(9)

Het nieuwe aanhangsel H heeft tot doel de interoperabiliteit buiten de Unie te verbeteren op basis van het
concept van geharmoniseerde criteria voor de afgifte van veiligheidscertificaten voor spoorwegondernemingen
door overheidsinstanties, waarmee wordt aangetoond dat spoorwegondernemingen veilig treinen kunnen
exploiteren in het desbetreffende land.

(10)

De meeste voorgestelde wijzigingen zijn in overeenstemming met het recht en de strategische doelstellingen van
de Unie en moeten derhalve door de Unie worden gesteund. Enkele wijzigingen moeten nog verder binnen de
Europese Unie worden besproken en moeten worden afgewezen tijdens de 26e zitting van de Herzieningscom
missie.

(11)

Het standpunt van de Unie tijdens de 26e zitting van de Herzieningscommissie moet derhalve worden gebaseerd
op het aanhangsel bij dit besluit,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
Het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden vastgesteld tijdens de 26e zitting van de Herzienings
commissie die is opgericht in het kader van het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer van 9 mei
1980, als gewijzigd door het Protocol van Vilnius van 3 juni 1999, is gebaseerd op het aanhangsel bij dit besluit.
2.
Kleine wijzigingen van de in het aanhangsel bij dit besluit genoemde documenten kunnen worden goedgekeurd
door de vertegenwoordigers van de Unie in de Herzieningscommissie zonder verder besluit van de Raad.
Artikel 2
Het besluit van de Herzieningscommissie wordt na de vaststelling ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie bekend
gemaakt.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 27 februari 2018.
Voor de Raad
De voorzitter
E. ZAHARIEVA
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AANHANGSEL
1. INLEIDING

Het secretariaat-generaal van de OTIF heeft de 26ste zitting van de Herzieningscommissie van COTIF99 bijeengeroepen
in Bern, Zwitserland, van 27 februari tot en met 1 maart 2018. Documenten met betrekking tot de punten die op de
agenda staan, zijn beschikbaar op de website van de OTIF: http://otif.org/en/?page_id=126.
2. OPMERKINGEN OVER DE AGENDAPUNTEN

Agendapunt 1 — Opening van de vergadering en vaststelling van het quorum
Document(en): geen
Bevoegdheid: Unie (gedeeld)
Uitoefening van stemrechten: n.v.t.
Standpunt: geen
Agendapunt 2 — Verkiezing van de voorzitter en vicevoorzitter
Document(en): geen
Bevoegdheid: Unie (gedeeld)
Uitoefening van stemrechten: lidstaten
Standpunt: geen
Agendapunt 3 — Goedkeuring van de agenda
Document(en): LAW-17125-CR 26/3.1
Bevoegdheid: Unie (gedeeld en exclusief)
Uitoefening van stemrechten: Unie
Standpunt: goedkeuren van de ontwerpagenda
Agendapunt 4 — Wijziging van het reglement
Document(en): LAW-17125-CR 26/4
Bevoegdheid: Unie (gedeeld en exclusief)
Uitoefening van stemrechten: Unie
Standpunt: steun de ontwerpwijzigingen van het reglement van de Herzieningscommissie van de OTIF, met uitzondering
van de volgende punten:
a. artikel 9, lid 2, van het reglement moet bepalen: „De periode bedraagt twaalf weken indien het document wordt ingediend in
alle drie werktalen.”; en
b. de wijzigingen in artikel 9, lid 4, van het reglement met betrekking tot het houden van een stemming zonder dat er
taalversies voorhanden zijn, moet worden afgewezen.
De huidige versie van het reglement bestond al vóór de Unie toetrad tot het COTIF-verdrag; sommige bepalingen ervan
zijn achterhaald en moeten worden geactualiseerd. Met name de bepalingen inzake de stemrechten van de Unie en de
bepalingen tot vaststelling van het quorum (de artikelen 4, 20 en 21) moeten worden gewijzigd om te voldoen aan
artikel 38 van het COTIF en aan de EU-OTIF-overeenkomst.
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Agendapunt 5 — Gedeeltelijke herziening van het basisverdrag: wijziging van de procedure tot herziening van
het COTIF
Document(en): LAW-17126-CR 26/5
Bevoegdheid: Unie (gedeeld)
Uitoefening van stemrechten: lidstaten
Standpunt: steun de vaststelling van de voorgestelde herziening van artikel 34 van het verdrag, die voorziet in een vaste
termijn (36 maanden) voor de inwerkingtreding van wijzigingen van de aanhangsels die door de Algemene Vergadering
zijn aangenomen en ruimte laat om deze termijn geval per geval uit te breiden indien de in artikel 14, § 6, van het
COTIF bepaalde meerderheid van de Algemene Vergadering daartoe besluit.
Het voorstel heeft tot doel de procedure voor de herziening van het COTIF-verdrag te verbeteren en te vereenvoudigen,
zodat wijzigingen van het verdrag en de aanhangsels daarvan consequent en snel kunnen worden toegepast, en te
voorkomen dat de huidige langdurige herzieningsprocedure nadelige gevolgen zou hebben, zoals het risico dat
wijzigingen die zijn vastgesteld door de Herzieningscommissie en wijzigingen die zijn vastgesteld door de Algemene
Vergadering onderling verschillen of niet in overeenstemming zijn met externe handelingen, met name de wetgeving van
de Unie. De aanbeveling van het OTIF-secretariaat vormde een weergave van het overheersende standpunt in de
betrokken werkgroep die zich over deze kwestie heeft gebogen. De aanbeveling luidde dat OTIF-leden in staat moeten
zijn om vastgestelde wijzigingen binnen drie jaar om te zetten, ook via parlementaire procedures. Het voorstel lijkt
noodzakelijk om de efficiënte werking en ontwikkeling van de OTIF te ondersteunen.
Agendapunt 6 — Gedeeltelijke herziening van de uniforme regelen CIM — Verslag van de secretaris-generaal
Document(en): LAW-17126-CR 26/6
Bevoegdheid: Unie (gedeeld en exclusief)
Uitoefening van stemrechten: Unie (in het geval een stemming plaatsvindt)
Standpunt: neem nota van het verslag van de secretaris-generaal, verstrek informatie over relevante lopende activiteiten
en ontwikkelingen, moedig verdere werkzaamheden met betrekking tot de beoordeling van raakvlakken tussen
douaneregels en regels inzake spoorwegvervoer aan en steun de oprichting van een werkgroep van juridische
deskundigen of alternatieve coördinatieregelingen binnen de bestaande organen van de OTIF met betrekking tot douane
kwesties en de digitalisering van vrachtvervoersdocumenten.
Agendapunt 7 — Gedeeltelijke herziening van de uniforme regelen CUI
Document(en): LAW-17128-CR 26/7.1; LAW-17129-CR 26/7.2
Bevoegdheid: Unie (gedeeld)
Uitoefening van stemrechten: lidstaten
Standpunt: steun de voorstellen tot wijziging van artikel 1, § 1 en 2, artikel 3 (nieuwe letter aa) en de wijzigingen van
letters b), c) en g)), artikel 5, § 1, artikel 5 bis, § 1 en 2, artikel 7, § 2, artikel 8, § 1 en 2, artikel 9, § 1, en artikel 10,
§ 3, CUI, en verzoek het secretariaat-generaal van OTIF om de beslissing over alle wijzigingen van de uniforme regelen
CUI voor te leggen aan de Algemene Vergadering.
De belangrijkste inhoudelijke wijziging heeft tot doel het toepassingsgebied van de CUI UR te verduidelijken door in
artikel 3 de volgende definitie in te voegen: „internationaal spoorwegvervoer: vervoer dat het gebruik vereist van een interna
tionaal treinpad of meerdere opeenvolgende nationale treinpaden die zich in minstens twee landen bevinden en worden gecoördineerd
door de betrokken infrastructuurbeheerders”, en door artikel 1 (Toepassingsgebied) dienovereenkomstig te wijzigen, met
behoud van de koppeling met het CIV en het CIM UR.
De doelstelling is ervoor te zorgen dat de CUI UR systematischer worden toegepast voor het doel waarvoor zij bestemd
zijn, d.w.z. in het internationale spoorwegvervoer. De aan de Herzieningscommissie voorgelegde ontwerpwijziging komt
overeen met het compromis dat tot stand is gekomen in de ad-hoc-werkgroep van OTIF, die is bijeengekomen op
10 december 2014, 8 juli 2015, 24 november 2015 en 31 mei 2016. De Commissie heeft bijgedragen tot dit resultaat,
dat, overeenkomstig het toepassingsgebied en de doelstellingen van het COTIF-verdrag (internationaal spoorwegvervoer),
bevestigt dat de CUI UR alleen van toepassing zijn in het internationale spoorwegvervoer, zoals uiteengezet in de nieuwe
definitie.
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De Commissie is tot de conclusie gekomen dat de ontwerpwijzigingen van de artikelen 1 en 3, zoals voorgesteld door
het secretariaat van de OTIF, sporen met de definities en bepalingen van het acquis van de Unie inzake het beheer van
spoorweginfrastructuur en de coördinatie tussen infrastructuurbeheerders (bv. de artikelen 40, 43 en 46 van Richtlijn
2012/34/EU (herschikking)).
De door het OTIF-secretariaat voorgestelde ontwerpwijziging van artikel 8 (aansprakelijkheid van de beheerder) is
voornamelijk een redactionele wijziging die geen gevolgen heeft voor het toepassingsgebied of de inhoud van de
bepaling. De voorgestelde ontwerpwijzigingen van artikel 9 en van de artikelen 3, 5, 5 bis, 7 en 10 zijn strikt
redactioneel.
Agendapunt 8 — Nieuw aanhangsel H inzake de veilige exploitatie van treinen in het internationale verkeer
Document(en): LAW-17130-CR26/8/9/10; LAW-17131-CR26/8.1; LAW-17132-CR 26/8.2
Bevoegdheid: Unie (exclusief)
Uitoefening van stemrechten: Unie
Standpunt:
Steun (LAW-17131-CR26/8.1) de toevoeging van een nieuw aanhangsel H aan het COTIF, met betrekking tot de veilige
exploitatie van treinen in het internationale spoorwegvervoer, dat aan de Algemene Vergadering moet worden
voorgelegd, mits de volgende wijzigingen worden aangebracht (doorgehaalde tekst wordt geschrapt, onderstreepte tekst
wordt toegevoegd):
— Artikel 2, onder b): „certificeringsautoriteit” wordt vervangen door „veiligheidscertificeringsinstantie”. Deze vervanging
moet consequent worden doorgevoerd in de hele tekst. In het Duits: „Sicherheitsbescheinigungsbehörde” in plaats van
„Zertifizierungsbehörde”. In het Frans: „autorité de certification de sécurité” in plaats van „autorité de certification”.
— Artikel 4, lid 1: de volgende zin wordt toegevoegd: „De veiligheidscertificeringsinstantie en de in artikel 6, lid 1, vermelde
toezichthoudende instantie mogen twee afzonderlijke entiteiten of één organisatie zijn.”
— Artikel 6, lid 1: de volgende zin wordt toegevoegd: „De veiligheidscertificeringsinstantie en de in artikel 4, lid 1, vermelde
toezichthoudende instantie mogen twee afzonderlijke entiteiten of één organisatie zijn.”
— In artikel 8, lid 3: de tekst wordt als volgt gewijzigd: „Met het oog op een geharmoniseerde uitvoering van de
voorschriften van deze Uniforme Regelen, moeten in de bijlagen bij deze UR het volgende worden opgenomen:
[…]
[…]a) Een gemeenschappelijke veiligheidsmethode voor de eisen van het veiligheidsbeheersysteem die bij de afgifte van een
veiligheidscertificaat moeten worden toegepast door certificeringsinstanties, evenals door spoorwegondernemingen en
infrastructuurbeheerders bij het ontwikkelen, uitvoeren, onderhouden en verbeteren van hun veiligheidsbeheersystemen;
[…]b) Een gemeenschappelijke veiligheidsmethode voor monitoring die moet worden toegepast door spoorwegondernemingen
[…], infrastructuurbeheerders en met onderhoud belaste entiteiten;
c)

De nodige links naar de gemeenschappelijke veiligheidsmethode voor risico-evaluatie en -beoordeling die moet worden
toegepast door spoorwegondernemingen, infrastructuurbeheerders en met onderhoud belaste entiteiten wanneer er
technische, operationele of organisatorische veranderingen worden doorgevoerd in het spoorwegsysteem;

d)

Een gemeenschappelijke veiligheidsmethode inzake toezicht, die moet worden toegepast door toezichthoudende
instanties.”

— In artikel 2, onder f): redactionele verbetering om de terminologie in overeenstemming te brengen met de
terminologie van de Unie (Duitse versie): „„Eisenbahnsystem” das Schienennetz in jedem Vertragsstaat, bestehend aus […]
Strecken, Bahnhöfen, Drehscheiben und Terminals”.
— In artikel 7, lid 4, redactionele verbetering (Duitse versie): „Die am Betrieb von Zügen im internationalen Verkehr
beteiligten Infrastrukturbetreiber und Eisenbahnunternehmen haben […]ein Sicherheitsmanagementsystem einzurichten und
dessen korrekte Anwendung in Übereinstimmung mit diesen Einheitlichen Rechtsvorschriften zu kontrollieren.”
Stem ermee in dat de Secretaris-generaal wordt verzocht om de toelichting ter ondersteuning van het nieuwe
aanhangsel H te wijzigen en ter goedkeuring voor te leggen aan de Algemene Vergadering.
Steun (LAW-17131-CR26/8.2), dat tot doel heeft het nieuwe aanhangsel H op te nemen in het COTIF, alsook de
wijzigingen van de artikelen 2, 6, 20, 33 en 35 van het COTIF, en stem ermee in dat de secretaris-generaal wordt
verzocht de beslissing hierover voor te leggen aan de Algemene Vergadering.
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Het ontwerp van het nieuwe aanhangsel H bevat bepalingen om de veilige exploitatie van treinen in het internationale
verkeer te regelen, teneinde het COTIF in overeenstemming te brengen met het acquis van de Unie en ook buiten de
Europese Unie interoperabiliteit te ondersteunen. De voorgestelde tekst is in overeenstemming met de bepalingen van de
nieuwe Richtlijn (EU) 2016/798 inzake veiligheid en de bijbehorende secundaire wetgeving, behalve enkele kleine
punten die overeenkomstig de bovenstaande voorstellen moeten worden aangepast. Zoals aangegeven is het ook
noodzakelijk sommige bepalingen van het COTIF-verdrag te wijzigen om het nieuwe aanhangsel H aan het verdrag te
kunnen toevoegen.

Agendapunt 9 — Gedeeltelijke herziening van de uniforme regelen ATMF
Document(en): LAW-17130-CR26/8/9/10; LAW-17133-CR26/9; LAW-17134-CR26/09-10
Bevoegdheid: Unie (exclusief)
Uitoefening van stemrechten: Unie
Standpunt: steun de gedeeltelijke herziening van de uniforme regelen ATMF, zoals voorgesteld door het OTIF-secretariaat,
mits de volgende wijzigingen worden aangebracht (doorgehaalde tekst wordt geschrapt; onderstreepte tekst wordt
toegevoegd):
— Wijzig de tekst van artikel 7, lid 1 bis, als volgt: „Voertuigen moeten voldoen aan de UTP's die gelden op het tijdstip van het
verzoek tot toelating, verbetering of vernieuwing, overeenkomstig deze uniforme regelen en rekening houdend met de migratie
strategie voor de toepassing van de UTP's, zoals uiteengezet in artikel 8, § 2a, en artikel 8, § 4, onder f), van de APTU, en de
mogelijkheden tot afwijking zoals uiteengezet in artikel 7a van de ATMF; elk voertuig moet tijdens het gebruik voortdurend
voldoen aan de UTP's.
— Het CTE zal nagaan of een bijlage bij deze uniforme regelen op te stellen, waarin bepalingen worden opgenomen die aanvragers
de mogelijkheid bieden om, nog vóór zij hun verzoek om toelating, verbetering of vernieuwing van voertuigen indienen, grotere
rechtszekerheid te krijgen inzake de voorschriften die moeten worden toegepast.”
— In artikel 2, onder w): wijzig de definitie en gebruik de term „voertuigen” consequent in de volledige tekst (alle talen).
De definitie moet als volgt luiden: „voertuig” een spoorvoertuig dat op eigen wielen voortbeweegt op spoorlijnen, met of
zonder aandrijving.” De term „voertuig(en)” moet in de hele tekst worden gebruikt, en niet de term „spoorvoertuig(en)”,
die op sommige plaatsen voorkomt.
— In artikel 5, redactionele verbetering (Duitse versie): Vervang „Notifikation” door „Notifizierung” in „Jeder Vertragsstaat
hat durch […] Notifizierung […].” en in „Die […] Notifizierungen können durch regionale Organisationen, die dem COTIF
beigetreten sind, im Namen von Vertragsstaaten, die Mitglied der betreffenden Organisation sind, vorgenommen werden.”
— In artikel 10, redactionele verbetering (Duitse versie): Vervang „Verzeichnis” door „Dossier” in „Wenn eine neue Betriebs
zulassung erforderlich ist, hat der Antragsteller dem betreffenden Vertragsstaat ein das Vorhaben beschreibendes […] Dossier zu
übersenden.” en in „Der Vertragsstaat hat seine Entscheidung spätestens vier Monate nach der Vorlage des voll-ständigen […]
Dossiers durch den Antragsteller zu treffen”.
— In artikel 13, lid 1, onder a), redactionele verbetering (Engelse en Duitse versie): Vervang CTE door de volledige naam
van het comité in „comply with the specifications adopted by the […] Committee of Technical Experts;” en in „mit den vom
[…] Fachausschuss für technische Fragen angenommenen Spezifikationen übereinstimmen;”.
— Voeg het volgende artikel 14 toe: „Artikel 14 — Bijlagen en aanbevelingen
§1

Het Comité van technische deskundigen besluit of er een bijlage of een bepaling tot wijziging daarvan wordt vastgesteld
overeenkomstig de in de artikelen 16, 20 en 33, § 6, van het verdrag vastgestelde procedure. Deze beslissingen treden in
werking overeenkomstig artikel 35, §3 en § 4, van het verdrag.

§2

Een aanvraag tot vaststelling van een bijlage of van een bepaling tot wijziging van een bijlage kan worden ingediend
door: a) elke verdragsluitende staat; b) elke regionale organisatie als gedefinieerd in artikel 2, onder x), van ATMF;
c) elke representatieve internationale vereniging voor wier leden het bestaan van de bijlage onontbeerlijk is om redenen van
veiligheid en rendabiliteit bij de uitoefening van hun activiteiten.

§3

Het opstellen van bijlagen is de verantwoordelijkheid van het comité van technische deskundigen, bijgestaan door passende
werkgroepen en de secretaris-generaal, op basis van aanvragen die zijn ingediend overeenkomstig § 2.

§4

Het comité van technische deskundigen kan aanbevelingen doen voor methoden en praktijken met betrekking tot de
technische toelating van spoorwegmaterieel dat gebruikt wordt in het internationale verkeer.”
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De bepalingen van de uniforme regelen ATMF zijn verenigbaar met de voorschriften van Richtlijn 2008/57/EG inzake
interoperabiliteit en met delen van Richtlijn 2009/49/EG inzake veiligheid. Met de vaststelling van het vierde spoorweg
pakket heeft de Unie verscheidene bepalingen van dit acquis gewijzigd. Op basis van een analyse van de Commissie
hebben het OTIF-secretariaat en de betrokken werkgroep wijzigingen van de artikelen 2, 3 bis, 5, 6, 7, 10, 10 ter, 11
en 13 van de uniforme regelen ATMF opgesteld. Deze wijzigingen zijn noodzakelijk om bepaalde terminologie in
overeenstemming te brengen met de nieuwe EU-bepalingen en om rekening te houden met bepaalde procedurele
wijzigingen in de EU, met name het feit dat het Spoorwegbureau van de EU de bevoegdheid krijgt om vergunningen
voor voertuigen af te geven. De voorgestelde wijzigingen hebben geen invloed op het basisconcept van de ATMF.
Agendapunt 10 — Gedeeltelijke herziening van de uniforme regelen APTU
Document(en): LAW-17130-CR26/8/9/10; LAW-17135-CR26/10; LAW-17134-CR26/09-10
Bevoegdheid: Unie (exclusief)
Uitoefening van stemrechten: Unie
Standpunt: steun de vaststelling van de wijzigingen van artikel 8 van aanhangsel F van COTIF en de goedkeuring van de
wijzigingen van de relevante toelichting.
De bepalingen van de uniforme regelen ATMF zijn verenigbaar met de bepalingen van Richtlijn 2008/57/EG inzake
interoperabiliteit, met name de bepalingen die betrekking hebben op de inhoud van uniforme technische voorschriften
(UTP's) en op de gelijkwaardigheid daarvan met de technische specificaties voor interoperabiliteit (TSI's) van de Europese
Unie. Met de vaststelling van het vierde spoorwegpakket, en met name de herschikking van Richtlijn 2016/797/EG
inzake interoperabiliteit, heeft de Unie verscheidene bepalingen van dit acquis gewijzigd. Op basis van een analyse van
de Commissie hebben het secretariaat van de OTIF en de werkgroep wijzigingen van de uniforme regelen APTU
opgesteld om te garanderen dat de overeenstemming met de wetgeving van de Unie behouden blijft. Deze wijzigingen
hebben betrekking op artikel 8 van de uniforme regelen APTU en bestaan uit de toevoeging van twee delen in de
inhoud van de UTP's die gelijkwaardig zijn aan de TSI's van de EU. Deze wijzigingen zijn noodzakelijk om ervoor te
zorgen dat de inhoud van toekomstige TSI's van de Europese Unie en de UTP's van het COTIF gelijkwaardig blijft. De
voorgestelde wijzigingen hebben geen invloed op het basisconcept van de APTU.
Agendapunt 11 — Algemene bespreking van de behoefte aan harmonisering van de toegangsvoorwaarden
Document(en): LAW-17130-CR26/11
Bevoegdheid: Unie (gedeeld)
Uitoefening van stemrechten: n.v.t.
Standpunt: geen
Agendapunt 12 — Diversen
Document(en): LAW-17130-CR26/12
Bevoegdheid: Unie (gedeeld)
Uitoefening van stemrechten: lidstaten
Standpunt: de Unie verzet zich niet tegen het instellen van een werkgroep van juridische deskundigen die als taak heeft
bijstand te bieden aan de bestaande organen van OTIF, de werking van deze organen op juridisch gebied te vergemakke
lijken en te zorgen voor effectief beheer van het verdrag.
Agendapunt 13 — Gedeeltelijke herziening van de uniforme regelen CUV
Document(en): LAW-17144-CR 26/13 (Voorstel ingediend door Zwitserland)
Bevoegdheid: Unie (gedeeld)
Uitoefening van stemrechten: lidstaten
Standpunt: de Unie moet zich verzetten tegen het door Zwitserland ingediende voorstel tot wijziging van artikel 7 van de
uniforme regelen CUV.
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Artikel 7, § 1, van de uniforme regelen CUV heeft betrekking op de aansprakelijkheid van de houder van het voertuig
en de gebruiker van het voertuig (spoorwegondernemingen) voor schade die is veroorzaakt door het voertuig en die
haar oorsprong vindt in een defect aan het voertuig. De voorgestelde ontwerpwijziging voegt een nieuw criterium toe
om aan te tonen dat de houder van het voertuig aansprakelijk is voor schade ten gevolge van een defect van het
voertuig. Volgens het huidige artikel 7 van de uniforme regelen CUV, zoals toegepast door de verdragsluitende partijen,
is de houder van het voertuig alleen aansprakelijk wanneer is aangetoond dat de schade die door het voertuig is
veroorzaakt het gevolg is van een fout waarvoor hij verantwoordelijk is. Het voorstel tot wijziging lijkt een tweede
criterium toe te voegen, namelijk dat de houder moet aantonen dat hij niet verantwoordelijk is voor het defect dat aan
de oorsprong ligt van de schade.
In § 2 van het huidige artikel 7 van de CUV is bepaald dat „de partijen bij de overeenkomst bedingen [kunnen] overeenkomen
die afwijken van § 1”. Op basis daarvan hebben de bedrijven in de sector tussen 2013 en 2016 onderhandelingen gevoerd
die geleid hebben tot een overeenkomst die door 600 spoorwegondernemingen is goedgekeurd en die het mogelijk
maakt de nodige wijzigingen aan te brengen aan het General Contract of Use for Wagons (GCU) om de verantwoorde
lijkheden van de houders van wagons te verduidelijken. Door de ondertekening van deze overeenkomst werd een nieuw
artikel (27) toegevoegd aan het GCU, dat betrekking heeft op het beginsel van aansprakelijkheid voor schade die wordt
veroorzaakt door een wagon. Dit nieuwe artikel had tot doel een beter evenwicht te bereiken en de sector meer
duidelijkheid te bieden in het geval van schade die wordt veroorzaakt door een wagon. Met deze overeenkomst wordt
name het begrip „vermoeden van schuld” ingevoerd, dat het mogelijk maakt de houder aansprakelijk te stellen voor door
het voertuig veroorzaakte schade die het gevolg is van het niet-nakomen van de onderhoudsverplichting. Deze wijziging
is van toepassing sinds 1 januari 2017. Op dit ogenblik passen de meeste houders en spoorwegonderneming in de Unie
het GCU toe. Het Zwitserse voorstel is dan ook niet noodzakelijk, omdat de tussen de bedrijven in de sector gesloten
overeenkomsten volstaan om duidelijk de aansprakelijkheid van de houder en de spoorwegondernemingen te bepalen in
het geval van schade die wordt veroorzaakt door een voertuig in het kader van een verkoopovereenkomst. Er zijn geen
aanwijzingen dat deze overeenkomsten niet volstaan om een goed evenwicht te waarborgen tussen de belangen van de
respectieve partijen. Het voorstel is ook niet solide onderbouwd en de voorgestelde wijzigingen zijn onvoldoende
gemotiveerd.
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UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2018/320 VAN DE COMMISSIE
van 28 februari 2018
betreffende bepaalde maatregelen ter bescherming van de diergezondheid voor de handel binnen
de Unie in salamanders en het binnenbrengen in de Unie van salamanders in verband met de
schimmel Batrachochytrium salamandrivorans
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2018) 1208)
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het
intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging
van de interne markt (1), en met name artikel 10, lid 4,
Gezien Richtlijn 91/496/EEG van de Raad van 15 juli 1991 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de
veterinaire controles voor dieren uit derde landen die in de Gemeenschap worden binnengebracht en tot wijziging van
de Richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/EEG en 90/675/EEG (2), en met name artikel 18, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal), een opkomende ziekteverwekkende schimmel die salamanders treft, komt
sinds 2013 voor in België, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De schimmel treft zowel gehouden
als wilde salamanderpopulaties en kan tot hoge ziekte- en sterftecijfers in die populaties leiden. Bsal is dodelijk
voor sommige salamandersoorten; andere soorten zijn volledig of gedeeltelijk resistent, maar kunnen Bsal op de
huid meedragen en zo als reservoir en bron van infectie of besmetting voor andere salamandersoorten fungeren.

(2)

Volgens de huidige wetenschappelijke kennis over Bsal, die door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid
(EFSA) in een wetenschappelijk advies (3) is verzameld voor haar beoordeling van het in de lijst opnemen en
indelen van dierziekten in het kader van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad (4),
is Bsal ten minste in Japan, Thailand en Vietnam endemisch met een prevalentie van ongeveer 3 % in wilde
salamanderpopulaties. Algemeen wordt ervan uitgegaan dat Bsal van oorsprong uit Oost-Azië komt en daar
wijdverbreid en endemisch is. Er is echter weinig informatie over de verspreidingsgraad in andere delen van de
wereld. Eveneens wordt er algemeen van uitgegaan dat de handel in besmette salamanders of in salamanders die
drager zijn, aan de verspreiding van Bsal bijdraagt.

(3)

Volgens de beschikbare gegevens worden zowel resistente als vatbare salamandersoorten verhandeld. Richtlijn
92/65/EEG van de Raad (5) bevat de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de
Unie van dieren waarvoor ten aanzien van de veterinairrechtelijke voorschriften geen specifieke handelingen van
de Unie zoals bedoeld in bijlage F bij die richtlijn gelden. De diergezondheidswetgeving van de Unie, met inbegrip
van Richtlijn 92/65/EEG, bevat momenteel geen specifieke veterinairrechtelijke voorschriften voor de handel in
salamanders of de invoer ervan in de Unie die de diergezondheid doeltreffend tegen de verspreiding van Bsal in
de Unie kunnen beschermen.

(4)

De EFSA heeft in haar wetenschappelijke en technische bijstand betreffende het overleven, de vestiging en de
verspreiding van Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) in de EU (6) (de bijstand van de EFSA) een beoordeling
gemaakt van de gevolgen die Bsal kan hebben voor de gezondheid van wilde en gehouden salamanders in de
Unie, van de doeltreffendheid en haalbaarheid van een verplaatsingsverbod voor verhandelde salamanders, van de
geldigheid, betrouwbaarheid en robuustheid van beschikbare diagnostische methoden voor de opsporing van
Bsal, en van mogelijke alternatieve methoden alsook haalbare risicobeperkende maatregelen om zowel interna
tionaal als binnen de Unie een veilige handel in salamanders te waarborgen.

(1)
(2)
(3)
(4)

PB L 224 van 18.8.1990, blz. 29.
PB L 268 van 24.9.1991, blz. 56.
EFSA Journal 2017;15(11):5071.
Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot
wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid („diergezondheidswetgeving”) (PB L 84 van
31.3.2016, blz. 1).
(5) Richtlijn 92/65/EEG van de Raad van 13 juli 1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en
de invoer in de Gemeenschap van dieren, sperma, eicellen en embryo's waarvoor ten aanzien van de veterinairrechtelijke voorschriften
geen specifieke communautaire regelgeving als bedoeld in bijlage A, onder I, van Richtlijn 90/425/EEG geldt (PB L 268 van 14.9.1992,
blz. 54).
(6) EFSA Journal 2017;15(2):4739.
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(5)

Volgens de bijstand van de EFSA zijn het in quarantaine plaatsen van salamanders, het testen van salamanders om
aan te tonen dat zij niet met Bsal besmet zijn, het beperken van verplaatsingen van salamanders, het instellen van
hygiëneprocedures en bioveiligheidsmaatregelen of het behandelen van salamanders tegen Bsal belangrijke risico
beperkende maatregelen om de verspreiding van de ziekte te voorkomen.

(6)

In de bijstand van de EFSA wordt ook op de vele lacunes en onzekerheden in de huidige kennis over Bsal
gewezen. In het bijzonder wordt geconcludeerd dat wegens de complexiteit van de taxonomie en het gebrek aan
actuele gegevens over welke soorten voor Bsal vatbaar zijn, regels op het niveau van de taxonomische orde
waarschijnlijk doeltreffender en haalbaarder zijn dan soortspecifieke regels.

(7)

Om ervoor te zorgen dat Bsal niet wordt verspreid door de handel binnen de Unie in salamanders en het binnen
brengen in de Unie van deze dieren, moeten maatregelen ter bescherming van de diergezondheid voor de handel
binnen de Unie in zendingen salamanders en voor het binnenbrengen in de Unie van dergelijke zendingen
derhalve voor de taxonomische orde van de Caudata worden vastgesteld. Deze maatregelen moeten rekening
houden met de in de bijstand van de EFSA bedoelde risicobeperkende maatregelen en moeten in het bijzonder de
geschikte quarantaine, diagnostische testen en de behandeling van salamanders omvatten, alsook de certificering
van hun gezondheidsstatus voor het handelsverkeer binnen en het binnenbrengen in de Unie. De maatregelen zijn
noodmaatregelen en zijn geen uitvoeringsbepalingen in de zin van artikel 18, lid 2, van Richtlijn 92/65/EEG.

(8)

Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad (1) bevat de veterinairrechtelijke
voorschriften voor het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren die in bijlage I bij die verordening zijn
opgenomen, waaronder amfibieën. De bij dit besluit vastgestelde maatregelen ter bescherming van de diergezond
heid mogen niet van toepassing zijn op het niet-commerciële verkeer van als gezelschapsdier gehouden
salamanders, dat onder Verordening (EU) nr. 576/2013 valt, gezien de specifieke kenmerken van dit verkeer en
het gebrek aan informatie daarover.

(9)

Deze maatregelen moeten gelden ongeacht andere regelgeving van de Unie die mogelijk van toepassing is op de
handel in en het binnenbrengen van salamanders, met name Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad (2).

(10)

Tijdens haar 85e algemene vergadering van 21 tot en met 26 mei 2017 heeft de Wereldorganisatie voor dierge
zondheid (OIE) infectie met Bsal in haar gezondheidscode voor aquatische dieren opgenomen. Er zijn echter nog
geen gedetailleerde internationale normen voorhanden en er is een gebrek aan informatie over de technische
capaciteit van veterinaire diensten en laboratoria wereldwijd om op Bsal te testen; verschillende belanghebbenden
in de Unie zijn daarentegen voorlopers op het gebied van de diagnose en behandeling van Bsal en de veilige
hantering van verhandelde salamanders. Het is daarom passend dat de meeste risicobeperkende maatregelen, met
name het in een geschikte inrichting in quarantaine plaatsen, het testen en het behandelen van verhandelde en
binnengebrachte salamanders, door bevoegde veterinaire autoriteiten, exploitanten en laboratoria in de Unie
worden uitgevoerd.

(11)

Volgens de bijstand van de EFSA kan Bsal tussen inheemse salamandersoorten van verschillende gebieden worden
overgedragen en kan kruisbesmetting plaatsvinden in verscheidene inrichtingen waar salamanders worden
gekweekt of verzameld of vanwaaruit zij worden gedistribueerd. Hierdoor is het risico dat Bsal bij verhandelde
salamanders voorkomt onafhankelijk van de plaats van oorsprong en de situatie in het wild. Alle zendingen
salamanders die voor het handelsverkeer binnen de Unie bestemd zijn of die in de Unie worden binnengebracht,
moeten daarom aan risicobeperkende maatregelen worden onderworpen.

(12)

Om de bioveiligheid te waarborgen, moeten minimumvoorwaarden voor geschikte inrichtingen voor de
quarantaine van salamanders worden vastgesteld en salamanders die in die inrichtingen sterven, moeten overeen
komstig de bestaande specifieke regels van de verordening dierlijke bijproducten (3) worden gehanteerd.

(13)

Wat de grootte van de epidemiologische eenheden in quarantaine betreft, moet worden gespecificeerd wat de
minimale grootte is om voor certificering van negatieve resultaten van diagnostische tests in aanmerking te
komen aangezien de beste beschikbare realtime kwantitatieve polymerasekettingreactie (qPCR) een beperkte
gevoeligheid heeft; de test is slechts voldoende betrouwbaar als de epidemiologische eenheden uit ten
minste 62 salamanders bestaan.

(1) Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende het niet-commerciële verkeer van
gezelschapsdieren en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 998/2003 (PB L 178 van 28.6.2013, blz. 1).
(2) Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten
door controle op het desbetreffende handelsverkeer (PB L 61 van 3.3.1997, blz. 1).
(3) Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoor
schriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van
Verordening (EG) nr. 1774/2002 (PB L 300 van 14.11.2009, blz. 1).
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(14)

Salamanders die in de Unie in quarantaine zijn gehouden en met negatieve resultaten zijn getest of afdoende zijn
behandeld, moeten niet opnieuw in quarantaine worden geplaatst of worden getest op voorwaarde dat zij in een
geschikte inrichting afgezonderd van salamanders met een andere gezondheidsstatus zijn gehouden.

(15)

Er moeten behandelingen worden gespecificeerd die stroken met de protocollen die reeds in de in de bijstand van
de EFSA genoemde collegiaal getoetste wetenschappelijke literatuur zijn beschreven, of met vergelijkbare
protocollen.

(16)

Er moet een lijst worden vastgesteld van derde landen die voor het afgeven van diergezondheidscertificaten voor
het binnenbrengen in de Unie van zendingen salamanders zijn goedgekeurd; in de lijst mogen alleen landen
worden opgenomen die voor het afgeven van certificaten reeds voldoende garanties bieden die ten minste gelijk
waardig zijn aan die van Richtlijn 96/93/EEG van de Raad (1), om misleidende en frauduleuze certificering te
voorkomen. Het is daarom passend te verwijzen naar reeds bestaande lijsten voor het binnenbrengen in de Unie
van andere waren. Dergelijke lijsten van derde landen zijn opgenomen in bijlage I bij Beschikking 2004/211/EG
van de Commissie (2), bijlage II, deel 2, bij Beschikking 2007/777/EG van de Commissie (3), bijlage I bij
Verordening (EG) nr. 798/2008 van de Commissie (4), bijlage I, deel 1, bij Verordening (EG) nr. 119/2009 van de
Commissie (5), bijlage II, deel 1, bij Verordening (EU) nr. 206/2010 van de Commissie (6) en bijlage I bij
Verordening (EU) nr. 605/2010 van de Commissie (7).

(17)

Een zending salamanders mag enkel in de Unie worden binnengebracht als zij aan alle voorschriften voldoet en
de bevoegde veterinaire autoriteit van de grensinspectiepost van binnenkomst kan vaststellen dat de zending zal
worden aanvaard door een voor een geschikte inrichting van bestemming verantwoordelijke exploitant, en dat zij
naar behoren in quarantaine zal worden geplaatst.

(18)

De daadwerkelijke aankomst van uit derde landen in de Unie binnengebrachte zendingen salamanders in de plaats
van quarantaine in de Unie moet worden geregistreerd in de elektronische versie van het gemeenschappelijk
veterinair document van binnenkomst dat in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 282/2004 van de Commissie (8) is
vastgesteld en dat wordt beheerd via het geïntegreerde veterinaire computersysteem Traces, zodat de bevoegde
veterinaire autoriteit van de grensinspectiepost van binnenkomst op betrouwbare wijze van hun aankomst in
kennis kan worden gesteld.

(19)

Om de lidstaten, de bevoegde autoriteiten en ondernemers de tijd te geven om de nodige procedures in te voeren
om aan de in dit besluit vastgestelde regels te kunnen voldoen, moet dit besluit in een overgangsperiode voorzien.
Deze periode mag niet langer dan enkele maanden duren. Terzelfder tijd moeten reeds risicobeperkende
maatregelen op basis van het door de lidstaten van bestemming vereiste beschermingsniveau van toepassing zijn.

(20)

Naar verwachting zullen wetenschappelijke bronnen en resultaten van door de lidstaten uitgevoerde officiële
controles in de komende jaren meer informatie over Bsal opleveren die de huidige kennis over de ziekte zal
aanvullen. De maatregelen ter bescherming van de diergezondheid in dit besluit moeten daarom tijdelijk zijn. Om
de uitvoering ervan door de lidstaten gedurende één jaar en de daaropvolgende jaarlijkse verslaglegging en
beoordeling mogelijk te maken, moeten de maatregelen echter ten minste tot en met 31 december 2019 van
toepassing zijn; permanente EU-regels inzake diergezondheid kunnen in het kader van de nieuwe Verordening
(EU) 2016/429 betreffende overdraagbare dierziekten worden vastgesteld en zullen dan van toepassing zijn vanaf
de datum van toepassing van die verordening.

(1) Richtlijn 96/93/EG van de Raad van 17 december 1996 inzake de certificering van dieren en dierlijke producten (PB L 13 van 16.1.1997,
blz. 28).
(2) Beschikking 2004/211/EG van de Commissie van 6 januari 2004 tot vaststelling van de lijst van derde landen en delen van hun
grondgebied waaruit de lidstaten de invoer toestaan van levende paardachtigen en sperma, eicellen en embryo's van paarden en tot
wijziging van de Beschikkingen 93/195/EEG en 94/63/EG (PB L 73 van 11.3.2004, blz. 1).
(3) Beschikking 2007/777/EG van de Commissie van 29 november 2007 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke en de gezondheidsvoor
schriften en het model van de certificaten voor bepaalde uit derde landen ingevoerde vleesproducten en behandelde magen, blazen en
darmen voor menselijke consumptie en tot intrekking van Beschikking 2005/432/EG (PB L 312 van 30.11.2007, blz. 49).
(4) Verordening (EG) nr. 798/2008 van de Commissie van 8 augustus 2008 tot vaststelling van een lijst van derde landen, gebieden, zones of
compartimenten waaruit pluimvee en pluimveeproducten mogen worden ingevoerd in en doorgevoerd door de Gemeenschap, en van de
voorschriften inzake veterinaire certificering (PB L 226 van 23.8.2008, blz. 1).
(5) Verordening (EG) nr. 119/2009 van de Commissie van 9 februari 2009 tot vaststelling van een lijst van derde landen of delen daarvan
voor de invoer in of de doorvoer door de Gemeenschap van vlees van wilde leporidae, bepaalde niet-gedomesticeerde landzoogdieren en
gekweekte konijnen en tot vaststelling van de voorschriften inzake de veterinaire certificering (PB L 39 van 10.2.2009, blz. 12).
(6) Verordening (EU) nr. 206/2010 van de Commissie van 12 maart 2010 tot vaststelling van lijsten van derde landen en gebieden, of delen
daarvan, waaruit bepaalde dieren en vers vlees in de Europese Unie mogen worden binnengebracht, en van de voorschriften inzake
veterinaire certificering (PB L 73 van 20.3.2010, blz. 1).
(7) Verordening (EU) nr. 605/2010 van de Commissie van 2 juli 2010 tot vaststelling van de volks- en diergezondheidsvoorwaarden en de
veterinaire certificeringsvoorschriften voor het binnenbrengen in de Europese Unie van rauwe melk, zuivelproducten, colostrum en
producten op basis van colostrum, bestemd voor menselijke consumptie (PB L 175 van 10.7.2010, blz. 1).
8
( ) Verordening (EG) nr. 282/2004 van de Commissie van 18 februari 2004 betreffende de vaststelling van een document voor de aangifte
en de veterinaire controle van uit derde landen afkomstige dieren die in de Gemeenschap worden binnengebracht (PB L 49 van
19.2.2004, blz. 11).

5.3.2018

NL

(21)

Publicatieblad van de Europese Unie

L 62/21

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor
planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Onderwerp en toepassingsgebied
Dit besluit bevat de maatregelen ter bescherming van de diergezondheid voor de handel binnen de Unie in zendingen
salamanders, alsook voor het binnenbrengen in de Unie van dergelijke zendingen.

Artikel 2
Definities
In dit besluit wordt verstaan onder:
a) „salamanders”: alle amfibieën van de orde Caudata;
b) „Bsal”: de schimmel Batrachochytrium salamandrivorans (rijk: schimmels, stam: Chytridiomycota, orde: Rhizophydiales);
c) „epidemiologische eenheid”: een groep salamanders die dezelfde kans op blootstelling aan Bsal lopen;
d) „quarantaine”: het geïsoleerd houden van salamanders zonder direct of indirect contact met salamanders buiten hun
epidemiologische eenheid, teneinde de verspreiding van Bsal te voorkomen terwijl de geïsoleerde dieren voor een
bepaalde tijdsduur worden geobserveerd, getest en, in voorkomend geval, behandeld;
e) „exploitant”: iedere natuurlijke of rechtspersoon die voor salamanders verantwoordelijk is, ook als dat voor beperkte
duur is, met uitzondering van houders van gezelschapsdieren;
f) „geschikte inrichting”: een ruimte:
i) waar salamanders in quarantaine worden gehouden voordat zij naar een andere lidstaat worden verzonden of
nadat zij in de Unie zijn binnengebracht, en
ii) die vóór de begindatum van de quarantaine door de bevoegde autoriteit is geregistreerd;
g) „geschikte diagnostische test”: een realtime kwantitatieve polymerasekettingreactie (qPCR) met de soortspecifieke
primers STerF en STerR waarbij een 119 nucleotiden lang fragment van Bsal-DNA wordt geamplificeerd;
h) „gemeenschappelijk veterinair document van binnenkomst” of „GVDB”: het document voor kennisgeving van de
aankomst van dieren in de Unie zoals vastgesteld in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 282/2004 dat is opgesteld
overeenkomstig het model in bijlage I bij die verordening en wordt beheerd via het geïntegreerd veterinair computer
systeem Traces;
i) „bevestigd geval van Bsal”: de bevestiging door middel van de geschikte diagnostische test van de aanwezigheid van
Bsal of genetisch materiaal daarvan op of in het weefsel van salamanders.

Artikel 3
Voorwaarden inzake de diergezondheid voor de handel binnen de Unie in salamanders
1.
De lidstaten verbieden het verzenden van een zending salamanders naar een andere lidstaat, tenzij die zending aan
de volgende voorwaarden inzake de diergezondheid voldoet:
a) zij gaat vergezeld van een diergezondheidscertificaat dat met het modeldiergezondheidscertificaat in bijlage I, deel A,
strookt;
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b) de salamanders vertonen geen klinische tekenen van Bsal en vertonen meer bepaald geen huidletsels of zweren op het
moment van het onderzoek door de officiële dierenarts. Dat onderzoek wordt in de 24 uur vóór de verzending naar
de lidstaat van bestemming uitgevoerd;
c) de salamanders zijn afkomstig van een populatie waarin geen sterfgevallen wegens Bsal hebben plaatsgevonden en
waarbij geen klinische tekenen van Bsal, met name huidletsels of zweren, zijn vastgesteld door de exploitant;
d) de zending bestaat uit:
i) ten minste 62 salamanders die als een enkele epidemiologische eenheid in een geschikte inrichting die aan de
minimumvoorwaarden in bijlage II voldoet, in quarantaine zijn gehouden gedurende een periode van ten minste
zes weken onmiddellijk voorafgaand aan de datum van afgifte van het diergezondheidscertificaat in bijlage I,
deel A, en tijdens de vijfde week van de quarantaineperiode zijn huiduitstrijkjes van de salamanders in de zending
met negatief resultaat op Bsal getest door middel van de geschikte diagnostische test overeenkomstig de in
bijlage III, punt 1, onder a), vastgestelde steekproefgrootte, of
ii) salamanders die tot tevredenheid van de bevoegde autoriteit tegen Bsal zijn behandeld overeenkomstig bijlage III,
punt 1, onder b).
2.
Wanneer een zending salamanders uit een derde land in de Unie is binnengebracht en reeds overeenkomstig
artikel 6 aan quarantaine in een geschikte inrichting van bestemming is onderworpen, staan de lidstaten de verzending
ervan naar een andere lidstaat uitsluitend toe als de zending aan de volgende voorwaarden voldoet:
a) de zending voldoet aan de voorwaarden inzake de diergezondheid van lid 1, onder a), b) en c);
b) de salamanders zijn in de geschikte inrichting die aan de minimumvoorwaarden in bijlage II voldoet, in quarantaine
gehouden tussen het einde van de quarantaineperiode volgend op het binnenbrengen van de salamanders in de Unie
en de afgifte van het diergezondheidscertificaat in bijlage I, deel A.

Artikel 4
Voorwaarden inzake de diergezondheid voor het binnenbrengen in de Unie van zendingen
salamanders
De lidstaten verbieden het binnenbrengen in de Unie van een zending salamanders uit een derde land, tenzij die zending
aan de volgende voorwaarden voldoet:
a) zij komt uit een derde land dat is opgenomen in:
i)

bijlage I bij Beschikking 2004/211/EG;

ii) bijlage II, deel 2, bij Beschikking 2007/777/EG;
iii) bijlage I bij Verordening (EG) nr. 798/2008;
iv) bijlage I, deel 1, bij Verordening (EG) nr. 119/2009;
v) bijlage II, deel 1, bij Verordening (EU) nr. 206/2010,
of
vi) bijlage I bij Verordening (EU) nr. 605/2010;
b) zij gaat vergezeld van een diergezondheidscertificaat dat met het modeldiergezondheidscertificaat in bijlage I, deel B,
strookt;
c) de salamanders vertonen geen klinische tekenen van Bsal en vertonen meer bepaald geen tekenen van huidletsels of
zweren op het moment van het onderzoek door de officiële dierenarts, en dat onderzoek is in de 24 uur vóór de
verzending naar de Unie uitgevoerd;
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d) vóór de afgifte van het onder b) bedoelde diergezondheidscertificaat is de epidemiologische eenheid die uit de
salamanders in de zending bestaat, ten laatste op het moment van het onderzoek ten behoeve van de afgifte van het
diergezondheidscertificaat afgezonderd van andere salamanders, en de salamanders in de zending zijn sindsdien niet
meer met andere salamanders in contact gekomen.

Artikel 5
Verklaring betreffende de geschikte inrichting van bestemming
De lidstaten zorgen ervoor dat de grensinspectieposten het binnenbrengen in de Unie van zendingen salamanders niet
toelaten tenzij de importeurs of hun agenten een schriftelijke verklaring in een officiële taal van de lidstaat van de
grensinspectiepost van binnenkomst in de Unie verstrekken die door de voor de geschikte inrichting van bestemming
verantwoordelijke natuurlijke of rechtspersoon is ondertekend en waarin het volgende wordt vermeld:
a) de naam en het adres van de geschikte inrichting van bestemming;
b) dat de geschikte inrichting van bestemming aan de minimumvoorwaarden van bijlage II voldoet;
c) dat de zending salamanders voor quarantaine zal worden aanvaard.

Artikel 6
Regels inzake quarantaine voor zendingen salamanders die in de Unie worden binnengebracht
De lidstaten zien toe op het volgende:
1. de voor de geschikte inrichting van bestemming verantwoordelijke officiële of erkende dierenarts registreert de
aankomst van de uit een derde land in de Unie binnengebrachte zending salamanders in vak 45 van deel 3 van de
elektronische versie van het gemeenschappelijk veterinair document van binnenkomst;
2. de officiële of erkende dierenarts zorgt ervoor dat de exploitant de zending salamanders in de geschikte inrichting
van bestemming in quarantaine houdt als één epidemiologische eenheid;
3. voor elke zending salamanders voert de officiële of erkende dierenarts een inspectie van de quarantaineomstan
digheden uit, met inbegrip van een onderzoek van het register van sterfgevallen en een klinisch onderzoek van de
salamanders in de geschikte inrichting van bestemming, waarbij met name aandacht wordt besteed aan huidletsels en
zweren;
4. indien een zending 62 of meer salamanders omvat, voert de officiële of erkende dierenarts het onderzoek, de
bemonstering, de tests en de behandeling voor Bsal overeenkomstig de in bijlage III, punten 1 en 2, bedoelde
procedures uit na de aankomst van de zending salamanders in de geschikte inrichting van bestemming;
5. indien een zending minder dan 62 salamanders omvat, zorgt de officiële of erkende dierenarts ervoor dat de zending
tot tevredenheid van de bevoegde autoriteit tegen Bsal wordt behandeld overeenkomstig bijlage III, punt 3;
6. de officiële of erkende dierenarts geeft de zending salamanders door middel van een schriftelijke toelating vrij uit de
geschikte inrichting van bestemming:
a) in het geval van tests zoals bedoeld in bijlage III, punt 1, onder a), op voorwaarde dat ten minste zes weken zijn
verstreken sinds de begindatum van de quarantaineperiode en, indien dat later is, niet vóór de ontvangst van de
negatieve testresultaten, of
b) in het geval van behandeling zoals bedoeld in bijlage III, punt 1, onder b), pas nadat de behandeling naar behoren
is voltooid.
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Artikel 7
Te treffen maatregelen in het geval van een bevestigd geval van Bsal in een geschikte inrichting
van bestemming
1.
Indien tijdens de quarantaine wordt bevestigd dat ten minste één salamander van een epidemiologische eenheid
met Bsal is besmet, zorgen de lidstaten ervoor dat de geschikte inrichting van bestemming de volgende maatregelen treft:
a) alle salamanders in dezelfde epidemiologische eenheid worden:
i) tot tevredenheid van de bevoegde autoriteit tegen Bsal behandeld overeenkomstig bijlage III, punt 3, of
ii) gedood en als dierlijke bijproducten verwijderd overeenkomstig artikel 12 van Verordening (EG) nr. 1069/2009;
b) na voltooiing van de onder a) bedoelde maatregelen wordt het deel van de geschikte inrichting van bestemming waar
de epidemiologische eenheid werd gehouden, tot tevredenheid van de bevoegde autoriteit gereinigd en ontsmet.
2.
De bevoegde autoriteit kan eisen dat de behandelde salamanders worden getest om de doeltreffendheid van de in
lid 1, onder a), i), bedoelde behandeling te controleren en kan in voorkomend geval herhaalde behandelingen opleggen
om de verspreiding van Bsal tegen te gaan.

Artikel 8
Kosten
De lidstaten zorgen ervoor dat alle kosten voor de quarantaine, de tests en, indien nodig, de risicobeperkende
maatregelen en de behandelingen door de exploitant of de importeur worden gedragen.

Artikel 9
Voorschriften inzake jaarlijkse rapportage
Vanaf 2019 dienen de lidstaten die het jaar voordien met zendingen salamanders te maken hadden, elk jaar uiterlijk op
30 juni bij de Commissie de volgende informatie over het vorige jaar in, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen
de informatie betreffende het handelsverkeer binnen de Unie en de informatie betreffende het binnenbrengen in de Unie
van zendingen salamanders:
a) het aantal epidemiologische eenheden met ten minste één bevestigd geval van Bsal;
b) het aantal epidemiologische eenheden dat zonder een bevestigd geval is behandeld;
c) alle bijkomende informatie over het testen, behandelen of hanteren van zendingen en over de uitvoering van dit
besluit die zij relevant achten.

Artikel 10
Overgangsmaatregelen
1.
Gedurende een overgangsperiode die tot 6 september 2018 loopt, mogen de lidstaten van bestemming zendingen
salamanders uit andere lidstaten die niet aan de voorwaarden inzake de diergezondheid van artikel 3 voldoen, op hun
grondgebied toelaten met inachtneming van risicobeperkende voorwaarden die door de bevoegde autoriteit worden
vastgesteld na overleg met de exploitanten en, indien nodig, de lidstaat van oorsprong.
2.
Gedurende een overgangsperiode die tot 6 september 2018 loopt, mogen de lidstaten van bestemming uit derde
landen in de Unie binnengebrachte zendingen salamanders die niet aan de voorwaarden inzake de diergezondheid van
artikel 4 voldoen, op hun grondgebied toelaten op voorwaarde dat deze zendingen overeenkomstig de artikelen 5, 6
en 7 worden gehanteerd.
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Artikel 11
Toepassing
Dit besluit is van toepassing tot en met 31 december 2019.
Artikel 12
Adressaten
Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 28 februari 2018.
Voor de Commissie
Vytenis ANDRIUKAITIS

Lid van de Commissie
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BIJLAGE II
MINIMUMVOORWAARDEN VOOR GESCHIKTE INRICHTINGEN VAN BESTEMMING

1. De geschikte inrichting van bestemming:
a) beschikt over een systeem dat een adequaat toezicht op de salamanders garandeert;
b) staat onder toezicht van een officiële of erkende dierenarts;
c) wordt gereinigd en ontsmet overeenkomstig de instructies van de bevoegde autoriteit.
2. De exploitant van de geschikte inrichting zorgt ervoor dat:
a) de bakken, kisten of andere voor het transport van de salamanders gebruikte smetstofdragers worden gereinigd en
ontsmet, tenzij deze worden vernietigd, om de verspreiding van Bsal te voorkomen;
b) afvalmateriaal en afvalwater regelmatig worden verzameld, opgeslagen en vervolgens gezuiverd om de
verspreiding van Bsal te voorkomen;
c) karkassen van in quarantaine geplaatste salamanders in een door de bevoegde autoriteit aangewezen laboratorium
worden onderzocht;
d) de nodige tests en behandelingen van salamanders in overleg met en onder toezicht van de officiële of erkende
dierenarts worden uitgevoerd.
3. De exploitant van de geschikte inrichting van bestemming stelt de officiële of erkende dierenarts in kennis van
ziekten en sterfgevallen bij de salamanders tijdens de quarantaine.
4. De exploitant van de geschikte inrichting van bestemming houdt de volgende informatie bij:
a) voor elke zending: de datum van aankomst en vertrek van de salamanders, het aantal en de soort;
b) een kopie van de gezondheidscertificaten en de gemeenschappelijke veterinaire documenten van binnenkomst die
de zending salamanders vergezellen;
c) de ziektegevallen en sterftecijfers op dagbasis;
d) de data en resultaten van de tests;
e) de soorten behandeling en de data ervan en het aantal dieren dat eraan onderworpen is.
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BIJLAGE III
ONDERZOEKS-, BEMONSTERINGS-, TEST- EN BEHANDELINGSPROCEDURES VOOR BSAL

1. Tijdens de quarantaine worden de salamanders aan de volgende procedures onderworpen:
a) als de epidemiologische eenheid 62 of meer salamanders bevat, moeten huiduitstrijkjes van in quarantaine
geplaatste salamanders onder toezicht van de officiële of erkende dierenarts door middel van de geschikte diagnos
tische test tijdens de vijfde week na de datum van binnenkomst van de salamanders in de geschikte inrichting
worden onderzocht overeenkomstig de steekproefgrootte in de referentietabel, tenzij de exploitant voor
behandeling overeenkomstig punt b) kiest;
Referentietabel (1):
Grootte van de epidemiologische eenheid

62

186

200

250

300

350

400

450

Steekproefgrootte

62

96

98

102

106

108

110

111

(1) Uitgaande van een prevalentie van Bsal in de epidemiologische eenheid van 3 % en een gewaarborgde opsporing van Bsal
met een betrouwbaarheidsgraad van 95 % bij een berekende gevoeligheid van de geschikte diagnostische test van 80 %.

b) als de exploitant voor een van de in punt 3 bedoelde behandelingen kiest of in het geval dat de grootte van de
epidemiologische eenheid kleiner dan 62 is, moeten alle salamanders in de zending door de exploitant onder
toezicht van de officiële of erkende dierenarts tegen Bsal worden behandeld tot tevredenheid van de bevoegde
autoriteit;
c) in de onder b) bedoelde gevallen mag de officiële of erkende dierenarts eisen dat de epidemiologische eenheid
door middel van de geschikte diagnostische test representatief wordt getest vóór de behandeling om de
aanwezigheid van Bsal te monitoren of na de behandeling om de afwezigheid van Bsal te bevestigen;
d) huiduitstrijkjes van alle dode of klinisch zieke salamanders, en in het bijzonder van dieren met huidletsels, moeten
onder toezicht van de officiële of erkende dierenarts door middel van de geschikte diagnostische test worden
onderzocht op het moment dat zij letsels of andere klinische tekenen vertonen of, indien dat eerder is, op het
moment van overlijden;
e) alle salamanders die in de geschikte inrichting overlijden, moeten onder toezicht van de officiële of erkende
dierenarts aan een post-mortemonderzoek worden onderworpen, waarbij met name gecontroleerd wordt of zij
tekenen Bsal vertonen, om in de mate van het mogelijke te bevestigen of uit te sluiten dat Bsal de doodsoorzaak
was.
2. Alle tests op de tijdens de quarantaine genomen monsters en alle post-mortemonderzoeken tijdens de quarantaine
moeten in door de officiële of erkende dierenarts aangewezen laboratoria worden uitgevoerd.
3. De volgende behandelingen worden als afdoende beschouwd:
a) de salamanders gedurende ten minste twaalf dagen bij een temperatuur van ten minste 25 °C houden;
b) de salamanders gedurende ten minste tien dagen bij een temperatuur van ten minste 20 °C houden in combinatie
met onderdompeling in polymyxine E (2 000 IE/ml) tweemaal per dag gedurende tien minuten, gevolgd door het
aanbrengen van voriconazool (12,5 µg/ml) door middel van een spray;
c) elke andere behandeling die wat het elimineren van Bsal betreft, vergelijkbare resultaten oplevert, zoals beschreven
in een collegiaal getoetst artikel dat in een wetenschappelijk tijdschrift is verschenen.
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UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2018/321 VAN DE COMMISSIE
van 2 maart 2018
tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/224 tot vaststelling van de technische en
operationele specificaties die nodig zijn om de commerciële dienst die wordt aangeboden door het
door het Galileoprogramma ingestelde systeem, de in artikel 2, lid 4, onder c), van Verordening
(EU) nr. 1285/2013 van het Europees Parlement en de Raad genoemde functie te laten vervullen
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EU) nr. 1285/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 betreffende de
uitvoering en exploitatie van de Europese satellietnavigatiesystemen en tot intrekking van Verordening (EG)
nr. 876/2002 van de Raad en Verordening (EG) nr. 683/2008 van het Europees Parlement en de Raad (1), en met name
artikel 12, lid 3, onder d),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Overeenkomstig de in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/224 van de Commissie (2) vastgestelde
technische en operationele specificaties voorzien de algemene specificaties van de in het kader van de
commerciële dienst aangeboden dienst „CS hoge nauwkeurigheid” in een plaatsbepalingsfout van minder dan een
decimeter, en controleren een of meer dienstverrichters de tegen betaling volgens geldende tarieven geboden
toegang tot deze dienst „CS hoge nauwkeurigheid”.

(2)

Nu blijkt echter dat het alleen tegen betaling toegang bieden tot de dienst met hoge nauwkeurigheid in het kader
van de commerciële dienst een rem zou zetten op de ontwikkeling van toepassingen die van deze dienst
gebruikmaken, en met name binnen de Unie de veelbelovende toename van economische activiteiten op basis
van satellietnavigatietechnologie in de weg zou staan. Bovendien zou het een belemmering kunnen vormen voor
de marktpenetratie van het door het Galileo-programma ingestelde systeem op de wereldmarkten, gegeven het
feit dat er concurrerende systemen beschikbaar zijn die gratis diensten met een hoge nauwkeurigheid bieden.

(3)

Daarnaast hebben ondernemingen in de groeisectoren die het meest in aanmerking komen voor het gebruik van
de commerciële dienst met hoge nauwkeurigheid, bijvoorbeeld op het gebied van autonome voertuigen, robotica
en drones, geen behoefte aan plaatsbepaling met een zo hoge nauwkeurigheid als oorspronkelijk gepland voor de
commerciële dienst. Voor die ondernemingen volstaat een nauwkeurigheid van minder dan twee decimeter en is
het interessanter als in ruil daarvoor de voor het verkrijgen van deze nauwkeurigheid benodigde tijd zou kunnen
worden verkort. Er bestaat namelijk een positieve correlatie tussen de nauwkeurigheid van de plaatsbepaling en
de benodigde tijd voor het verkrijgen van die nauwkeurigheid. Het terugbrengen van de minimale nauwkeurigheid
van één naar twee decimeter zal derhalve gepaard gaan met een vermindering van de benodigde tijd voor het
verkrijgen van die nauwkeurigheid, die varieert naargelang van de gebruikte technologie en de omgeving en de
locatie van de gebruiker.

(4)

Bovendien kunnen gebruikers die behoefte hebben aan een dienst met een kleinere plaatsbepalingsfout dan de
dienst „CS hoge nauwkeurigheid” kan bieden, zich hiervoor altijd wenden tot ondernemingen die reeds, op lokale
basis, commerciële diensten met een dergelijke nauwkeurigheid aanbieden.

(5)

Verder dient te worden opgemerkt dat een gratis toegang tot de dienst met hoge nauwkeurigheid in het kader van
de commerciële dienst de mogelijkheid onverlet laat dat voor andere door het door het Galileo-programma
ingestelde systeem aangeboden diensten eventueel wel moet worden betaald.

(6)

Er moet daarom worden bepaald dat, enerzijds, de toegang tot de in het kader van de commerciële dienst
aangeboden dienst „CS hoge nauwkeurigheid” gratis is en, anderzijds en in verband daarmee, dat de algemene
specificaties van de dienst „CS hoge nauwkeurigheid” voorzien in een plaatsbepalingsfout van minder dan twee
decimeter.

(7)

Tot slot is het, met betrekking tot de invoering van de dienst „CS hoge nauwkeurigheid”, van belang de benaming
van de twee geplande fasen enigszins aan te passen, om beter recht te doen aan het daadwerkelijke karakter
ervan.

(8)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/224 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(9)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 36, lid 1, van
Verordening (EU) nr. 1285/2013 ingestelde comité,

(1) PB L 347 van 20.12.2013, blz. 1.
(2) Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/224 van de Commissie van 8 februari 2017 tot vaststelling van de technische en operationele specificaties
die nodig zijn om de commerciële dienst die wordt aangeboden door het door het Galileoprogramma ingestelde systeem, de in artikel 2,
lid 4, onder c), van Verordening (EU) nr. 1285/2013 van het Europees Parlement en de Raad genoemde functie te laten vervullen (PB L 34
van 9.2.2017, blz. 36).
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HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
De bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/224 wordt als volgt gewijzigd:
1) In de rij getiteld „Algemene specificatie” wordt de tekst in de kolom „CS hoge nauwkeurigheid” vervangen door:
„Verstrekking van gegevens met hoge nauwkeurigheid om bij nominale gebruiksomstandigheden een plaatsbepa
lingsfout van minder dan twee decimeter te verkrijgen”.
2) In de rij getiteld „Toegang tot de dienst” wordt de tekst in de kolom „CS hoge nauwkeurigheid” vervangen door:
„— Gratis toegang”.
3) In de rij getiteld „Invoering van de dienst” worden in de kolom „CS hoge nauwkeurigheid” de woorden „— Eerste
commerciële exploitatie tussen 2018 en 2020 — Volledige commerciële exploitatie vanaf 2020” vervangen door
„— Eerste verstrekking signalen tussen 2018 en 2020 — Volledige dienstverlening vanaf 2020”.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese
Unie.

Gedaan te Brussel, 2 maart 2018.
Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER
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UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2018/322 VAN DE COMMISSIE
van 2 maart 2018
tot schorsing van de onderzoeksprocedure betreffende belemmeringen voor het handelsverkeer in
de vorm van maatregelen van de Republiek Turkije die gevolgen hebben voor de handel in
ongecoat houtvrij papier
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EU) 2015/1843 van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 2015 tot vaststelling van
procedures van de Unie op het gebied van de gemeenschappelijke handelspolitiek met het oog op de handhaving van de
rechten die de Unie ontleent aan internationale regelingen voor het handelsverkeer, in het bijzonder die welke onder
auspiciën van de Wereldhandelsorganisatie werden vastgesteld (1) (verordening inzake handelsbelemmeringen), en met
name artikel 12, lid 2,
Na raadpleging van het Comité inzake handelsbelemmeringen,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Op 21 april 2017 heeft de Confederation of European Paper Industries („CEPI”) op grond van artikel 3 van de
verordening inzake handelsbelemmeringen een klacht namens de papiersector van de Unie ingediend.

(2)

De CEPI heeft aangevoerd dat de Republiek Turkije op 28 september 2015 een invoermonitoringsysteem voor
ongecoat houtvrij papier heeft ingevoerd, dat in een specifiek invoervergunningsvereiste voorziet, dat de invoer
onder een bepaalde drempelwaarde onmogelijk maakt en dat tot handelsbelemmeringen voor de invoer boven
deze drempelwaarde leidt.

(3)

De Commissie heeft besloten dat de klacht voldoende bewijsmateriaal bevatte om een onderzoeksprocedure in te
leiden. Daarom werd op 7 juli 2017 een bericht van inleiding in het Publicatieblad van de Europese Unie bekend
gemaakt (2).

(4)

In de loop van het onderzoek heeft de Republiek Turkije de uitvoering van het invoermonitoringsysteem wat
ongecoat houtvrij papier betreft, stopgezet.

(5)

Hoewel het besluit tot onderwerping van ongecoat houtvrij papier aan het monitoringsysteem is ingetrokken,
bestaat het monitoringsysteem nog steeds en zou het opnieuw voor ongecoat houtvrij papier kunnen worden
ingevoerd. De Commissie acht het daarom aangewezen de onderzoeksprocedure niet te beëindigen, maar te
schorsen.

(6)

De Commissie zal de situatie blijven volgen.

(7)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité inzake handelsbe
lemmeringen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
De onderzoeksprocedure betreffende belemmeringen voor het handelsverkeer in de vorm van maatregelen van de
Republiek Turkije die gevolgen hebben voor de handel in ongecoat houtvrij papier, wordt geschorst.
(1) PB L 272 van 16.10.2015, blz. 1.
(2) PB C 218 van 7.7.2017, blz. 20.
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Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese
Unie.

Gedaan te Brussel, 2 maart 2018.
Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER
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RICHTSNOEREN
RICHTSNOER (EU) 2018/323 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 22 februari 2018
tot wijziging van Richtsnoer ECB/2013/7 betreffende statistieken inzake aangehouden effecten
(ECB/2018/8)
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, en met name
artikel 5.1, artikel 12.1 en artikel 14.3,
Gezien Verordening (EG) nr. 2533/98 van de Raad van 23 november 1998 met betrekking tot het verzamelen van
statistische gegevens door de Europese Centrale Bank (1),
Gezien Verordening (EU) nr. 1011/2012 van de Europese Centrale Bank van 17 oktober 2012 betreffende statistieken
inzake aangehouden effecten (ECB/2012/24) (2),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Verordening (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) werd gewijzigd om: i) het toepassingsgebied van de groepsge
gevens rapporterende informatieplichtigen te verduidelijken die door de Raad van bestuur binnen het kader van
die verordening kunnen worden geïdentificeerd als onderdeel van de werkelijke populatie van informatie
plichtigen, en ii) om het mogelijk te maken dat groepsgegevens krachtens artikel 3 bis van Verordening (EU)
nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) direct kunnen worden gerapporteerd aan de Europese Centrale Bank (ECB).
Richtsnoer ECB/2013/7 van de Europese Centrale Bank (3) moet worden gewijzigd om rekening te houden met
deze wijzigingen, aangezien het richtsnoer procedures toelicht die de nationale centrale banken (NCB's) moeten
volgen wanneer zij uit hoofde van Verordening (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) aan de ECB rapporteren.

(2)

Bijlage II bevat de kennisgevingsbrief betreffende de classificatie als een groepsgegevens rapporterende informatie
plichtige krachtens Verordening (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) en moet met name criteria nader specificeren
die de Raad van bestuur gebruikt voor de classificatie van groepsgegevens rapporterende informatieplichtigen.

(3)

Derhalve moet Richtsnoer ECB/2013/7 dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DIT RICHTSNOER VASTGESTELD:

Artikel 1
Wijzigingen
Richtsnoer ECB/2013/7 wordt als volgt gewijzigd:
1) In artikel 3 bis wordt het volgende lid 3 toegevoegd:
„3.
Niettegenstaande het in lid 1 vastgelegde rapportagevereiste kan een NCB beslissen dat de krachtens artikel 2
van Verordening (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) geïdentificeerde groepsgegevens rapporterende informatie
plichtigen de in bijlage I, hoofdstuk 2, van die verordening bedoelde statistische gegevens aan de ECB rapporteert. Is
dat het geval, dan informeert de NCB de ECB en de informatieplichtigen dienovereenkomstig, waarna de ECB de
rapportageregelingen vaststelt en toepast welke de rapportageplichtigen moeten volgen en tevens neemt de ECB de
taak op zich de vereiste gegevens direct bij de informatieplichtigen te verzamelen.”.
(1) PB L 318 van 27.11.1998, blz. 8.
(2) PB L 305 van 1.11.2012, blz. 6.
(3) Richtsnoer ECB/2013/7 van de Europese Centrale Bank van 22 maart 2013 betreffende statistieken inzake aangehouden effecten
(PB L 125 van 7.5.2013, blz. 17).
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2) In artikel 4 ter wordt het volgende lid 3 toegevoegd:
„3. Niettegenstaande het in lid 1 vastgelegde rapportagevereiste kan een NCB beslissen dat de krachtens artikel 2
van Verordening (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) geïdentificeerde groepsgegevens rapporterende informatie
plichtigen de in bijlage I, hoofdstuk 2, van die verordening bedoelde statistische gegevens aan de ECB rapporteert. Is
dat het geval, dan informeert de NCB de ECB en de informatieplichtigen dienovereenkomstig, waarna de ECB de
rapportageregelingen vaststelt en toepast welke de rapportageplichtigen moeten volgen en tevens neemt de ECB de
taak op zich de vereiste gegevens direct bij de informatieplichtigen te verzamelen.”.
3) Bijlage II wordt vervangen door de bijlage bij dit richtsnoer.
Artikel 2
Inwerkingtreding en implementatie
Dit richtsnoer treedt in werking op de dag van kennisgeving aan de NCB's van de eurogebiedlidstaten.
De centrale banken van het Eurosysteem voldoen met ingang van 1 oktober 2018 aan dit richtsnoer.
Artikel 3
Geadresseerden
Dit richtsnoer is gericht tot alle centrale banken van het Eurosysteem.

Gedaan te Frankfurt am Main, 22 februari 2018.
Namens de Raad van bestuur van de ECB
De president van de ECB
Mario DRAGHI
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BIJLAGE

Bijlage II bij Richtsnoer ECB/2013/7 wordt als volgt vervangen:
„BIJLAGE II
KENNISGEVINGSBRIEF AAN GROEPSGEGEVENS RAPPORTERENDE INFORMATIEPLICHTIGEN

Kennisgeving van classificatie als groepsgegevens rapporterende informatieplichtige krachtens Verordening (EU)
nr. 1011/2012 (ECB/2012/24).
[Geachte heer/mevrouw,]
Hierbij delen wij u in naam van de Europese Centrale Bank (ECB) mee dat de Raad van bestuur van de ECB overeen
komstig artikel 2, lid 1, onder b), en artikel 2, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) [juridische
benaming van groepsgegevens rapporterende informatieplichtige] voor statistische doeleinden als groepsgegevens rapporterende
informatieplichtige heeft geclassificeerd.
De rapportageverplichtingen van [juridische benaming van groepsgegevens rapporterende informatieplichtige] als groepsgegevens
rapporterende informatieplichtige zijn vastgelegd in artikel 3 bis van Verordening (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24).
Redenen voor classificatie als „groepsgegevens rapporterende informatieplichtige”
De Raad van bestuur heeft bepaald dat [juridische benaming van groepsgegevens rapporterende informatieplichtige] overeen
komstig de volgende criteria van Verordening (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) als groepsgegevens rapporterende
informatieplichtige aangemerkt kan worden:
a) [juridische benaming van groepsgegevens rapporterende informatieplichtige] is hoofd van een bankgroep zoals gedefinieerd
in artikel 1, punt 10, en vermeld in artikel 2, lid 1, onder b), i), van Verordening (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24),
of is een instelling of financiële instelling die is gevestigd in een deelnemende lidstaat en geen onderdeel vormt van
een bankgroep (hierna: „entiteit”), zulks overeenkomstig artikel 2, lid 1, onder b), ii), van Verordening (EU)
nr. 1011/2012 (ECB/2012/24);
b) [juridische benaming van groepsgegevens rapporterende informatieplichtige] voldoet aan de volgende criteria [voeg de relevante
criteria toe waaraan het in kennis gestelde hoofd van een bankgroep of de in kennis gestelde entiteit voldoet om te worden
aangemerkt als groepsgegevens rapporterende informatieplichtige, zoals de Raad van bestuur heeft besloten]:
i)

[de waarde van de totale balansactiva van de bankgroep van [juridische benaming van groepsgegevens rapporterende
informatieplichtige]; of indien de totale balansactiva van [juridische benaming van groepsgegevens rapporterende informa
tieplichtige] meer bedraagt dan 0,5 % van de totale geconsolideerde balansactiva van de bankgroepen uit de
Europese Unie, zulks overeenkomstig de voor de ECB meest recente beschikbare gegevens, d.w.z. a) gegevens die
betrekking hebben op eind december van het aan de verzending van deze kennisgevingsbrief voorafgaande
kalenderjaar; b) indien de gegevens onder a) niet beschikbaar zijn, gegevens die betrekking hebben op eind
december van het voorgaande jaar];

ii) [de bankgroep of entiteit is om de volgende redenen belangrijk voor de stabiliteit en de werking van het
financiële stelsel in het eurogebied: [rechtvaardig hier waarom de bankgroep of entiteit belangrijk is voor de stabiliteit en
de werking van het financiële stelsel in het eurogebied, bv.:
— de bankgroep of entiteit is nauw en verregaand verweven met andere financiële instellingen in het eurogebied;
— de grensoverschrijdende activiteit van de bankgroep of entiteit is geprononceerd en uitgebreid;
— de activiteit van de bankgroep of entiteit is in grote mate geconcentreerd in een segment van de bancaire sector van het
eurogebied, waarvan de groep één van de grootste partijen is;
— de bankgroep of entiteit heeft een complexe grensoverschrijdende vennootschapsstructuur;
— de bankgroep of entiteit staat onder direct toezicht van de ECB.]]
iii) [de bankgroep of entiteit is belangrijk voor de stabiliteit en de werking van het financiële stelsel in [relevante
eurogebiedlidstaten] om volgende redenen: [rechtvaardig hier waarom de bankgroep of entiteit belangrijk is voor de
stabiliteit en de werking van het financiële stelsel in de betreffende eurogebiedlidstaten, bv.:
— de bankgroep of entiteit is nauw en verregaand verweven met andere financiële instellingen in het nationale rechtsgebied;
— de activiteit van de bankgroep of entiteit is in grote mate geconcentreerd in [specificeer het segment van de bankactiviteit],
waarin deze bankgroep nationaal één van de grootste partijen is;
— de bankgroep of entiteit staat onder direct toezicht van de ECB.]]
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Informatiebron ter staving van de classificatie als „groepsgegevens rapporterende informatieplichtige”
De ECB leidt de totale balansactiva van entiteiten of bankgroepen van de Europese Unie af uit bij de nationale centrale
banken verzamelde informatie inzake de geconsolideerde balansen van bankgroepen in de desbetreffende lidstaat,
berekend overeenkomstig de artikel 18, leden 1, 4 en 8, artikel 19, leden 1 en 3, en artikel 23 van Verordening (EU)
nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad (1).
[Indien nodig dient hier nadere uitleg te worden verschaft inzake de methodiek die is toegepast op door de Raad van bestuur
goedgekeurde aanvullende opnamecriteria.]
Bezwaren en herziening door de Raad van bestuur
Verzoeken tot herziening door de Raad van bestuur van de ECB van de classificatie van [juridische benaming van groepsge
gevens rapporterende informatieplichtige] als groepsgegevens rapporterende informatieplichtige op grond van de
bovenstaande rechtvaardiging, moeten binnen 15 ECB-werkdagen na ontvangst van deze brief worden ingediend bij
[naam en adres van de NCB]. [Juridische benaming van groepsgegevens rapporterende informatieplichtige] onderbouwt een
dergelijk verzoek en verstrekt alle informatie ter staving.
Indien nodig dient hier nadere uitleg te worden verschaft inzake de methodiek
Bij gebreke aan bezwaar rapporteert [juridische benaming van groepsgegevens rapporterende informatieplichtige] uiterlijk
[begindatum voor de rapportage, d.w.z. uiterlijk zes maanden nadat de brief is verzonden] statistische gegevens krachtens
artikel 3 bis van Verordening (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24).
Wijzigingen van de status van de in kennis gestelde entiteit
U wordt verzocht [naam van de kennisgevende NCB] in kennis te stellen van alle wijzigingen van de naam of rechtsvorm
van [juridische benaming van groepsgegevens rapporterende informatieplichtige], van een fusie, herstructurering of van alle
andere gebeurtenissen of omstandigheden die invloed kunnen hebben op de rapportageverplichtingen van [juridische
benaming van groepsgegevens rapporterende informatieplichtige], zulks binnen 10 ECB-werkdagen nadat een dergelijke
gebeurtenis zich heeft voorgedaan.
Op [juridische benaming van groepsgegevens rapporterende informatieplichtige] blijven ondanks een dergelijke gebeurtenis de
rapportageverplichtingen van Verordening (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) van toepassing totdat wij u namens de
ECB van het tegendeel in kennis stellen.

Hoogachtend,
[handtekening]”.

(1) Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor krediet
instellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PB L 176 van 27.6.2013, blz. 1).
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